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RESUMO 

 Aborda-se o discurso identitário cultural brasileiro e lusófono perfazendo o trajeto 

de três vias. Primeiramente, destaca-se que foi marcado, determinantemente, pela cultura 

portuguesa, primeiro no seu cruzamento com a índia e depois com a africana. A cultura 

dos colonizadores do Brasil era eminentemente católica, resultado direto do discurso 

religioso e dos medievalismos constitutivos dessa religião. Emprega-se o conceito de 

“pedra angular” para o papel da cultura portuguesa na colonização, emprestada das 

Escrituras Cristãs que a aplicam ao Cristo Bíblico, como aquele que determinou em sua 

vida e ensinamentos o cristianismo. Analogamente, na construção do edifício identitário 

brasileiro, a cultura portuguesa estabelece-se como principal pedra em seu alicerce, 

determinando e dando base a tudo o que se seguiria à sua implantação no Brasil. Como 

medievalismos constitutivos do discurso identitário cultural da nação, herança 

portuguesa, destaca-se o carnaval, o apego à monarquia e os medos, tidos hoje como 

“superstições” em nossa sociedade. A segunda via que é explorada para a análise da 

formação do discurso identitário cultural brasileiro está na aplicação do pensamento de 

Heidegger como ferramenta para compreensão da transição do religioso para o secular, o 

deslocamento que ocorreu especialmente na virada do século XIX para o XX. Daquele 

filósofo, serão destacados seus conceitos de memória, o Dasein, bem como, beata vita 

agostiniana secularizada em sua filosofia. A importância de Heidegger está já em sua 

trajetória de militante católico na juventude, para filósofo existencialista, destacando-se 

nesse processo de construção de sua própria identidade, a “mundanização” que resulta de 

seus escritos. A terceira via liga-se à análise de discurso pela ótica greimasiana, onde 

serão percebidos a essencial interação do discurso religioso à vida do brasileiro até o 

século XIX, quando há a grande virada secular. Esta se dá devido à pressão de várias 

ideias modernistas que já começavam a operar um descolamento de uma identidade 

secular da, até então, única identidade nacional eminentemente católica. Demonstra-se 

como a centralidade das invocações marianas contribuiu para tal, atraindo para si a 

identificação religiosa do país, abrindo espaço para que o Cristo Redentor, já assimilado 

à paisagem carioca, se tornasse o grande ícone cultural brasileiro, tendo seu intento 

original secularizado para representar a vida próspera e feliz, aberta a todos os povos e 

todas as culturas. 

Palavras chave: análise do discurso - discurso religioso - identidade - estudos culturais - 

estudos lusófonos. 
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ABSTRACT 

It analysis the Brazilian and Lusophone cultural identity discourse through three-way 

path. First, it is emphasized that it was marked decisively by Portuguese culture, first of 

its interacting with Indian culture and then with the African culture. The culture of settlers 

of Brazil was eminently Catholic, a direct result of religious discourse and constituent 

medievalism that religion. The concept of "cornerstone" is employed for the role of 

Portuguese culture in the colonization, borrowed from the Christian Scriptures that apply 

to the Biblical Christ as the one who ruled in his life and teachings of Christianity. 

Similarly, in the construction of the Brazilian identity building, Portuguese culture is 

established as the main stone in its foundation, determining and giving basis to all that 

would follow its implementation in Brazil. The carnival, attachment to the monarchy and 

fears, seen today as "superstitions" in our society, they were constitutive medievalism of 

the cultural identity of the nation discourse, Portuguese heritage. The second way that is 

exploited to analyse the formation of the Brazilian cultural identity discourse is in the 

application of Heidegger's thought as a tool for understanding of the transition from 

religious to secular, the shift that occurred especially in the late nineteenth century to the 

twentieth. It will be highlighted his concepts of memory, Dasein, as well as Augustinian 

beata vita secularized in his philosophy. The importance of Heidegger is already on its 

path from youth Catholic militant to existentialist philosopher, highlighting the 

secularism that results from his writings in the process of building their own identity. The 

third way is linked to the discourse analysis by greimasian optics, in which will be 

perceived the essential interaction of religious discourse in the Brazilian life until the 

nineteenth century, when there is the great secular turn. This was due to pressure from 

various modernist ideas were beginning to operate a detachment of a secular identity, 

because until this moment, there was only eminently Catholic national identity. It 

demonstrates how the centrality of Virgin Mary invocations contributed to this, drawing 

to itself the religious identification of the country, paving the way for the Cristo Redentor, 

has assimilated the Rio’s landscape yet, became the great Brazilian cultural icon, with its 

original intent secularized to represent a prosperous and happy life, open to all peoples 

and all cultures. 

Keywords: discourse analysis - religious discourse - identity - cultural studies - 

Lusophone studies. 
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 O discurso identitário cultural brasileiro atual resulta de construção 

particularmente fundada no discurso oitocentista secularizado, certamente desdobrado e 

acrescido, mas com os mesmos elementos fundamentais. As mudanças epistemológicas 

causadas pela modernidade implementaram um secularismo acelerado que, junto com a 

introdução e o desenvolvimento de novas religiões no Brasil, tanto de matrizes cristãs 

(protestantismo no século XIX e depois o pentecostalismo e neopentecostalismo), quanto 

africanas (por exemplo a umbanda e o candomblé), aproveitaram a cisão da identidade 

nacional que já acontecia pelo deslocamento de uma identidade secular, funcionando 

como complemento ou alternativa à identidade religiosa. Como reação, os setores 

conservadores da sociedade, incluído aí a Igreja Católica, tentaram a padronização da 

identidade brasileira erigindo ícones católicos como sua representação. Destarte, nesse 

contexto e em consonância com interesses das autoridades governamentais, duas 

iniciativas vultosas foram tomadas: a elevação de Nossa Senhora Aparecida como 

padroeira do Brasil e a edificação da imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. No 

entanto, uma vez que a invocação da virgem era a mais popular entre os católicos, a 

identidade religiosa recaiu sobre Aparecida, abrindo espaço para que a estátua do Cristo 

assumisse outro papel sociocultural.  

 Nesse sentido, o descolamento da identidade religiosa ratificou o surgimento de 

uma identidade secularizada, que acabou por suplantar aquela, embora ainda guardando 

explicitamente sua origem religiosa. O Cristo Redentor foi secularizado, assumindo a 

forma de signo da “vida feliz”, das melhores coisas, não das coisas “santas” segundo o 

cristianismo, mas dos anseios do coração humano. É a figura abençoadora para todos os 

credos, acolhedor a todas as culturas, para quem se mostra de braços abertos. O país que 

foi produto de múltiplas culturas em mútua interação, ameríndias, africanas e portuguesa 

(lembrando que esta já é eminentemente fruto de hibridismo), tem fronteiras definidas, 

mas porosas o suficiente para aceitar elementos culturais dos mais variados, mesmo 

inteiramente diferentes e sem pontos de contato, como, por exemplo, os orientais. Merece 

registro o fato de que a maior colônia japonesa encontra-se no Brasil. Atualmente, muitos 

coreanos, bolivianos e chineses estão se transferindo para cá; isso porque, de modo geral, 

todos os estrangeiros sentem-se acolhidos nesta terra intercultural. É o que simboliza hoje 

o Cristo Redentor do Brasil, ícone máximo, cartão postal, referência do país em todo 

mundo. 
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A partir dessas constatações, esta tese, inscrita na Linha de Pesquisa “Linguagem, 

educação e estudos lusófonos”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie1, procura investigar o discurso identitário cultural 

brasileiro, tomando como referência o século XIX no interior paulista, fixando-se 

também, nos domínios dos estudos de lusofonia. Traçando o percurso de nossa pesquisa, 

partiremos de prolegômenos necessários para a compreensão do atual discurso identitário 

nacional, que é o reconhecimento e a exposição da tríade fundamental resultante da 

colonização portuguesa: a herança portuguesa/católica(a), que traz necessariamente a 

centralidade do discurso religioso (b) e a  cosmovisão medieval (c). Em seguida, 

abordaremos, de forma detida, a Civilização Caipira, estabelecendo-a como lócus de 

nossa pesquisa. Por que a Civilização Caipira? Por que não o gaúcho ou o sertanejo 

nordestino? Na verdade, os três elementos fundantes da cultura brasileira que acabamos 

de elencar, estão presentes nos caipiras, mas mostram-se culturalmente onipresentes no 

discurso identitário cultural brasileiro. Em outras palavras, estão presentes, de forma 

geral, em praticamente todos os grupos identitários. 

Pretendemos responder à pergunta: quais os elementos fundantes do discurso 

identitário brasileiro, suas origens e desenvolvimento? Dessa forma, objetiva-se explanar 

a colonização portuguesa, detendo-nos nos seus pilares, a tríade Catolicismo, enfatizando 

também seu discurso religioso e cosmovisão medieval. Mostraremos como essa cultura 

fecundou as culturas ameríndias gerando um embrião que ainda seria acrescido por 

intensas contribuições africanas. A partir desse elemento cultural geral, exploraremos 

especificamente o discurso identitário cultural brasileiro na figura do Cristo Redentor por 

meio de um processo de secularização da sociedade nacional, na virada do século XIX 

para o XX. Devemos desde já entender que esta época foi uma espécie de “dobradiça” 

entre duas visões de mundo. Daí a enorme dificuldade que envolve a definição de 

qualquer identidade. É necessariamente assim, porque elas estão sempre em processo, em 

                                                      
1 Integramos o Grupo de Pesquisa CNPq liderado pelas professoras doutoras Regina Pires de Brito 

(nossa orientadora) e Neusa Bastos, denominado Cultura e Identidade Linguística na Lusofonia 

- CILL. O objetivo central do CILL é de analisar o papel da língua Portuguesa como um 

instrumento construtor da identidade do sujeito em países e outros espaços de língua oficial 

Portuguesa. A partir de tais estudos, o grupo discute também as diferentes normas do português, 

as diferentes acepções de “lusofonia” além de estabelecer relações entre os diferentes discursos 

nacionais e a ideia de lusofonia. 
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descentralização e deslocamento. Tem como peculiaridade a fragmentação, refazendo-se 

constantemente. Isso se dá por causa de mudanças estruturais que têm causado profundas 

modificações nas sociedades desde o final do século XX. A segurança da vida segundo 

definições certas e seguras deu lugar à instabilidade e à incerteza causadas pela 

aleatoriedade dos padrões. 

Nosso método será um “tridente”, ou seja, o resultado do entroncamento de três 

percursos. O primeiro constará de uma abordagem inicial da cultura portuguesa e seus 

elementos constitutivos, usando como “ferramenta” os conceitos heideggeriano do 

Dasein, da memória e da “vida feliz”. A escolha de Heidegger se dá devido à sua história 

particular, transitando da militância do catolicismo tradicional para a filosofia 

existencialista, praticando clara “mundanização” de conceitos católicos, em especial, a 

beata vita agostiniana. O Segundo abordará a análise de discurso por uma ótica 

greimasiana, onde se perceberá os elementos básicos constitutivos da cultura portuguesa 

no discurso religioso, algo central para a cultura brasileira nascente. O terceiro será a 

teorização do discurso identitário, onde detidamente trataremos de vários dos seus 

aspectos e aplicações. 

O tema foi escolhido por estar ligado a pesquisas que já tenho realizado e 

harmonizar-se com a linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em letras da UPM. 

A relevância deste trabalho para o campo específico de Letras está principalmente na 

percepção de que no estudo do discurso identitário brasileiro, percebe-se um conteúdo 

original fortemente marcado pela leitura de mundo religiosa, que se modificou em 

secularização, passando a ser muito mais aberto a assimilações. A língua se torna porosa 

e arejada, em processo de contínua construção, assim como a própria identidade.  

Assim, o primeiro capítulo tratará da centralidade da cultura portuguesa como 

“pedra angular” em nossa cultura, enfatizando-a como determinante para que sejamos o 

que somos hoje. Mostrar-se-á sua plena ligação com o catolicismo, cujo contexto e 

símbolos modelaram a identidade brasileira. Como seus elementos constitutivos, 

abordaremos o discurso religioso e medievalismos. Para tanto, recorreremos a Delumeau, 

para percebermos o quanto o medo influenciou a cultura, e Bakhtin para estudarmos a 

realidade carnavalesca. Por fim, ainda no primeiro capítulo, recorremos a Heidegger para 

usarmos sua leitura filosófica secular da beata vita agostiniana e o Dasein como 

ferramentas para entender o que se processou na construção identitária do Brasil. 
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O capítulo 2 focaliza a Civilização Caipira como lócus cultural exemplar, 

estudando-se o “bairro” e a cultura do interior paulista. Para tanto, recorre-se 

especialmente a Antonio Cândido, Maria Isaura Pereira de Queiroz e Carlos Rodrigues 

Brandão. São analisados brevemente alguns aspectos da identidade caipira, mostrando 

que o catolicismo português, seu discurso religioso e o medievalismo estavam presentes.  

No capítulo três, são analisados, sob a perspectiva da semiótica greimasiana 

(Barros e Fiorin) dois textos de religiosos que viveram por algum tempo no mesmo local, 

Ipanema, bairro de Sorocaba, na primeira metade do século XIX. São eles José Manoel 

da Conceição, primeiro pastor brasileiro, ex-padre, e João Maria de Agostini, religioso 

italiano que ficou notoriamente conhecido como o primeiro “monge” da Guerra do 

Contestado. São apresentados aspectos históricos para a compreensão do lócus 

Ipanema/Sorocaba. 

O último capítulo, demonstra como se deu a transição da identidade nacional, 

focada no discurso religioso, para outra marcadamente secular. Para tanto, trata-se da 

centralidade das invocações marianas e o surgimento da imagem de Aparecida. Focaliza-

se, também, o deslocamento dos caipiras para a capital paulista, como um dos principais 

grupos a inaugurar a periferia de São Paulo, recorrendo à análise de biografias de 

indivíduos que fizeram tal percurso. Mostra-se, neste capítulo, o surgimento do Cristo 

Redentor e os fatores que levaram à sua construção. É também este capítulo que traz a 

análise, na perspectiva da semiótica da canção proposta por Tatit da letra da composição 

“Aquele Abraço” de Gilberto Gil, exemplar do discurso identitário cultural brasileiro. Por 

fim, haverá as considerações finais, onde pretendemos, de forma sintética, apontar as 

devidas reflexões. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

EM BUSCA DA IDENTIDADE BRASILEIRA: 
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CULTURA PORTUGUESA E MEDIEVALISMO 

 

I. INTRODUÇÃO 

Iniciando nossa empreitada, abordaremos alguns tópicos de suma importância 

para entendermos a construção da identidade brasileira desde a colonização até nossos 

dias. São eles: a) a cultura portuguesa, enfatizando-se nela o catolicismo, que por sua vez 

traz o b) discurso religioso e c) cosmovisão medieval. Durante todo nosso percurso 

destacaremos esses três pilares fundantes do discurso identitário cultural brasileiro. 

Segue-se, assim, o primeiro deles. 

 

II. A CENTRALIDADE DA CULTURA PORTUGUESA 

 Embora nosso foco seja o século XIX, tendo como ponto de partida a civilização 

caipira, abordaremos brevemente o período colonial, pois foi nele que foram lançados os 

alicerces para a construção do discurso identitário cultural brasileiro. O mundo caipira 

era extremamente católico, herança direta dos portugueses. Aqui pretendemos analisar e 

firmar a cultura portuguesa como aquela que verdadeiramente “gerou” a cultura brasileira 

e seu discurso. Há uma relação de “filiação” entre esta e aquela. O Brasil é filho de 

Portugal, ainda que tenha dificuldades de aceitar isso por vários esquecimentos 

deliberados e/ou inconscientes desde sua emancipação. A própria cultura portuguesa é 

vista como o produto de várias outras, amalgamadas e jungidas em vários espectros: 

O silencioso ou silenciado daquilo a que hoje chamamos “cultura 

portuguesa”, por ser expressão vital e simbólica do povo português, é o 

magma obscuro de heranças e ritos milenares onde, sem termos 

consciência disso, enraízam as manifestações visíveis e claras dessa 

cultura (LOURENÇO, 2004, p. 37). 

 

 O catolicismo estabelece-se como essencial à cultura portuguesa e, por 

conseguinte, do discurso identitário brasileiro. É o que veremos a seguir. 

 

II. 1 O Catolicismo Como Principal Enunciador Cultural 

De certa forma, a cultura portuguesa pode ser percebida em sua dinâmica 

simbólica como uma constante tensão ou conflito entre os elementos culturais pré-cristãos 
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ou “pagãos”, e as demandas éticas, religiosas e espirituais que passaram a determinar 

todos os aspectos da vida. No entanto, Eduardo Lourenço argumenta que Portugal não 

conheceu a emergência ou autonomia de qualquer movimento que procurasse a 

laicização, como aconteceram em outros países da Europa: 

A cultura portuguesa não conheceu Boccacios, nem Marsílios de Pádua, 

nem Erasmos e, muito menos, Maquiavéis ou Lourenços Vallas 

“laicizadores” da literatura, da política, da religião ou da ética. Em 

sentido próprio, não houve em Portugal o fenômeno de “paganização” 

voluntária a que chamamos Renascimento (LOURENÇO, 2004, p. 40). 

 

Devido à sua interação e inserção nas culturas ameríndias e africanas, tanto aqui 

como na África, o catolicismo, aparentemente, assumiu o posto de principal influenciador 

no discurso cultural no Brasil. Embora termos e práticas dos índios e negros sejam 

perceptíveis e abundem no cotidiano do brasileiro atual, o catolicismo português se faz 

presente não apenas na expressão, mas também no sentido do seu discurso cultural. Como 

elementos culturais notam-se: a abertura sincrética e cultural e o medievalismo (teísmo e 

monarquia), e como matrizes culturais: o português, o índio e o negro. Destarte, como o 

catolicismo transitou entre essas três vertentes, destaca-se como elemento de coesão e 

identidade. 

Para Eduardo Lourenço, a forma doce e resignada que aparentemente auxiliou 

Portugal a lidar com suas dificuldades históricas, especialmente a nostalgia dos tempos 

idos do grande império português, está diretamente ligada àquilo que chama de 

“influência” e “omnipresença” do cristianismo. É perceptível seu linguajar teológico 

católico: 

Negar essa influência, ou antes, essa quase consubstanciação da nossa 

cultura com o cristianismo dentro do qual evoluiu e se definiu, seria 

absurdo. Se há país na Europa, tirando talvez a Polônia, onde a Igreja 

exerceu seu magistério intelectual, espiritual, pastoral e, mesmo 

temporal, em toda plenitude, é bem Portugal (LOURENÇO, 2004, p. 

40). 

 

Portugal foi modelado pelo catolicismo. Eduardo Lourenço fala da gênese cultural 

portuguesa, lembrando que a nação recebeu até mesmo o epíteto de “fidelíssima”, 

distintivo mais relevante de sua ligação visceral e original com o catolicismo. A história 

portuguesa, da igreja em Portugal e da própria Igreja Católica está íntima e 

indissoluvelmente ligada mesmo antes de a nação ser reconhecida como independente 
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(Lourenço, 2004, p. 40). Para o estudioso, o tempo do mundo ocidental é essencialmente 

romano e cristianizado. Ainda que a Europa esteja esvaziada de um cristianismo radical 

e apegado, sua cultura é, acima de tudo, mitologia cristã da história ou a leitura cristã 

desta. Argumenta o autor, que toda a história humana ainda é contada a partir do fato 

fundamental da cristandade: o nascimento de Cristo. Eis o motivo de o final do segundo 

milênio ter atraído tanta atenção mundial, um significado mítico, o ressoar de uma 

memória cristã apocalíptica e apoteótica (Lourenço, 2004, p. 74). Por certo, o discurso 

identitário português implantado no Brasil era marcadamente religioso. 

 O sociólogo português Moisés de Lemos Martins, em sua obra “Para Uma Inversa 

Navegação”, intitula um dos seus capítulos com a sugestiva afirmação: “A Nossa Pátria 

é a Religião Católica”. Inaugura-o com uma referência à inscrição de um monumento 

edificado em 1941, em Paredes, município localizado nas proximidades da cidade do 

Porto: “Uma cruz basta para dizer na história quem é Portugal” (Martins, 1996, p. 91). A 

Cruz de Malta nas velas das caravelas portuguesas, herança simbólica dos templários, 

anunciava o desembarque não apenas de Portugal, mas do catolicismo, onde quer que 

aportassem. Anunciava uma obra santa, pelo menos no que interessava: o direito de 

conquistar um novo mundo em nome de e para Deus. No entanto, conquanto o povo 

português seja marcado determinantemente por aquela religiosidade, seguramente, a 

identificação católica, entendida como a plena e coesa integração de um grupo a todos os 

valores, crenças e práticas culturais do sistema religioso católico romano, não pode 

abarcar todos os níveis de experiência e de adesão religiosa da nação. 

 O confinamento da experiência religiosa à instituição, isto é, a institucionalização 

da fé, explica o desenvolvimento histórico da religião católica romana. A Igreja Católica, 

legitimada e assimilada como um “Estado religioso”, usurpou a prática religiosa livre e 

espontânea e passou a regrar e ditar a operosidade da fé. Uma sociedade, como a 

portuguesa, que se submeteu a tal jugo, consequentemente deixou-se modelar pelos 

ditames da instituição religiosa. Em tal argumentação ecoam as palavras de Antero de 

Quental: 

O cristianismo é sobretudo um sentimento: o catolicismo é sobretudo 

uma instituição. Um vive da fé e da inspiração: o outro do dogma e da 

disciplina. Toda a história religiosa, até ao meado do século XVI, não é 

mais do que a transformação do sentimento cristão na instituição 

católica (QUENTAL, 2010, p. 21). 
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Nessa linha de raciocínio, pensar a identidade como coesão dá-se mais de forma 

“temática” ou exterior, como um rótulo, do que como uma prática. Colocando de outra 

forma, o discurso “eu sou católico”, que poderia perfeitamente ser substituído por seu 

equivalente: “sou português”, serviria apenas para colocar todos os lusitanos sob o mesmo 

dossel identitário, a fim de marcar a diferença com relação aos povos autóctones e/ou 

escravizados. Em primeira aproximação, parece que a questão identitária é assim tão 

simples, estribada na declaração e no reconhecimento do que se é: 

Em primeira aproximação, parece ser fácil definir “identidade”. A 

identidade é simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou 

negro”, “sou heterossexual”, “sou jovem”, “sou homem”. A identidade 

assim concebida parece ser uma positividade (“aquilo que eu sou”), 

uma característica independente. Um “fato” autônomo”. Nessa 

perspectiva, a identidade só tem como referência a si própria: ela é 

autocontida e autossuficiente (SILVA, 2014, p. 74). 

  

Destarte, a identidade é tida como um ente independente. De igual forma, a 

diferença também é concebida, todavia, como o escrutinar meu próximo. Em oposição à 

identidade, a diferença materializa-se como aquilo que é o outro. Pode ser questão de 

nacionalidade (“ela é chinesa”), sexualidade (“ela é mulher”), idade (“ela é jovem”), etc. 

Analogamente à identidade, conforme a perspectiva apresentada, concebe-se a diferença 

como autorreferenciada, atribuindo-lhe essência. Assim, da mesma forma que a 

identidade, ela tão-somente existe (SILVA, 2014, p. 74). Não haveria dilema ou questão 

shakespearianos. Tudo se resumiria a “ser e não ser”. 

Baseando-se em Charles Glock e de Rodney Stark, Moisés de Lemos Martins 

reconhece que o nível de pertencimento a um grupo católico não pode ser medido 

tomando como base a prática religiosa de cada indivíduo. Este é somente um dos 

elementos a serem considerados. Certamente, há outras dimensões que devem estar sob 

análise: 

1. A dimensão experiencial, que contempla a comunicação com a 

divindade, e que é constituída pelos “sentimentos, percepções e 

sensações experimentados por um indivíduo”; 

2. A dimensão ideológica, mais fundada em pensamentos do que em 

sentimentos religiosos, e que “inclui todas as representações sobre a 

natureza da realidade divina”; 

3. A dimensão ritualista, que se reporta “mais aos actos que as pessoas 

cumprem no domínio religioso do que aos seus sentimentos e 

pensamentos”; 
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4. A dimensão intelectual, que designa os conhecimentos que os 

indivíduos têm dos dogmas que fundam a sua fé; 

5. A dimensão consequencial, que se relaciona “com o que as pessoas 

fazem, assim como com as atitudes que adoptam, em razão das suas 

crenças, práticas, conhecimentos e experiências religiosas” 

(MARTINS, 1996, p. 92). 

 

 Além dessas, Martins recorre a Guy Michelat para acrescentar outra que considera 

igualmente importante: a dimensão institucional, pois é exatamente o vínculo com a 

instituição que objetiva a própria religião (Martins, 1996, p. 92). 

 Todavia, é mister considerar, adverte Martins, que analisar o fenômeno “fé”, bem 

como, seu objeto, não é coisa completamente possível. Na verdade, o conteúdo da crença 

e o seu próprio estatuto tangem experiências e realidades que transcendem a mera 

capacidade de descrição: “As crenças não se observam”. Sendo assim, como é possível 

analisá-las? Outro complicador levantado, é que são coisas muito diferentes perscrutar, 

por um lado, o objeto da crença, por outro, o ato da fé (Martins, 1996, p. 94). Dessa forma, 

percebe-se que os resultados obtidos são extremamente limitados e reduzidos. 

Certamente, como tudo o que é subjetivo, uma dor, uma alegria, a própria agonia e a 

esperança, elementos de fé e crença, só podem ser descritos, nunca determinados ou 

medidos por especialista. O que se pode analisar com maior grau de acerto é o objeto da 

crença. Destarte, não é possível abarcar em estudo toda a experiência religiosa de um 

povo. O que pode ser feito quanto a Portugal, portanto, é, tão-somente, a análise das 

manifestações sociais religiosas dos portugueses. 

Martins informa que apenas no último quarto do século passado é que começaram 

a surgir estudos sobre a identidade católica nacional de seu país, tomando como base não 

apenas a quantificação, mas também a descrição do fenômeno religioso. Inicialmente, 

argumenta o estudioso, tomou-se como base o recenseamento feito pela Conferência 

Episcopal Portuguesa (CEP) em fevereiro de 1977, mas que teve como cunho 

metodológico pesquisar exclusivamente a prática religiosa dominical, como a 

participação em missas, comunhões entre os participantes, uniões matrimoniais realizadas 

pela Igreja e batismos. No entanto, a identificação do povo português com o catolicismo 

à época mostrava quase unanimidade ou perfeita coesão. Segundo dados citados por ele, 

no ano de 1977, cerca de noventa e cinco por cento dos portugueses declarava-se católico 

e não havia informações sobre outras práticas religiosas no país. Por isso, do ponto de 
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vista do observador, não seria nenhum absurdo dizer que a expressão religiosa do povo 

português era o catolicismo (1996, p. 96). 

Com base no exposto, é uma generalização possível acreditar que, até muito 

recentemente, se não na própria atualidade, em determinado sentido, o silogismo 

“português, logo católico” parece ser verdadeiro. Assim, Martins continua seu arrazoado 

referindo-se ao pensamento de Salazar, alguém que encontrou no catolicismo o grande 

fator de unidade nacional em sua tentativa de fortalecer, “à La Constantino”, o “império 

português” no decorrer do século XX. Salazar teria recorrido “aos princípios de uma só 

religião e aos ditames de uma só moral, digamos a uniformidade católica do País (...) um 

dos mais poderosos factores de unidade e coesão da Nação Portuguesa”.2 Chama-nos a 

atenção e deliberadamente ressaltamos tal grau de padronização cultural portuguesa 

centrada no catolicismo ainda no final do século XX. Pois, se assim foi até passado 

recente, o que dizer nos séculos de dominação portuguesa no Brasil? A colonização 

portuguesa pode ser também descrita como a implantação da religião católica. No entanto, 

nem sempre se tratava de uma conversão sincera. Como afirma Antero de Quental: 

O efeito moral dos trabalhos dos missionários (tantos deles santamente 

heroicos!) era completamente anulado por aquela ameaça constante do 

terror religioso: ninguém se deixa converter por uma caridade que tem 

atrás de si uma fogueira! (QUENTAL, 2010, p. 40). 

 

Certamente, argumenta Martins (1996, p. 98), quando se fala de discurso 

identitário de macro ou microrregiões, logo serão percebidas batalhas simbólicas, ou seja, 

o conflito para que seja definido quem assumirá o lugar de poder não apenas para 

estabelecer a identidade, mas ainda fazê-la reconhecida e assimilada pelo grupo. Dessa 

forma, a questão da identidade tem como cerne aquilo sobre o que incide, o objeto de sua 

dominação, a fim de que alcance a coesão pretendida no grupo alvo. A identidade mostra, 

então, seu caráter transcendente e simbólico, que definirá e influenciará subjetivamente a 

prática do grupo.  

De forma análoga ao que aconteceu no Brasil, Portugal também mostrava um 

catolicismo rural em boa parte do país, que era, na verdade, uma modalidade de 

catolicismo popular português, mesclado com outros sistemas religiosos, abraçados por 

                                                      
2 SALAZAR, A. de Oliveira, Discursos, Vol. IV, Coimbra, Coimbra Ed.,1951, p. 371 – Apud MARTINS, 

1996, p. 97. 



22 

 

grupos locais de acordo com as suas necessidades. Todavia, continua sendo catolicismo. 

É preciso compreender que a colonização sempre resultará aculturação, mas em via de 

mão dupla. É certo que uma cultura pode se impor à outra, porém, nunca sem se apropriar 

de elementos daquela sobre a qual tenta prevalecer. Sabemos que a cultura portuguesa foi 

formada por processos de hibridismo com as culturas europeias, o que garante sua 

capacidade de adaptação e de praticar identificações, impingindo a mesma marca à cultura 

brasileira. No campo religioso, analogamente ao catolicismo doméstico português, a 

colonização produziu no Brasil um catolicismo rústico e popular, aberto e sincrético como 

aquele dos colonizadores. Na opinião de Arthur Ramos, o catolicismo popular português 

mostra que o ritual católico viu-se invadido por crenças e costumes, superstições e ritos, 

que mostram a reminiscência de velhos mitos e cultos, como, por exemplo, ritos de 

fecundidade, de nascimento, de passagem, práticas mágicas, cerimônias funerárias, 

folclores dos astros, de meteoros, das águas, da terra, das pedras, vestígios das religiões 

pagãs (Ramos, 1975, p. 125). 

Em certo sentido, assevera Martins (1996), é possível dizer que a estrutura da 

sociedade portuguesa continua a ser implementada pelo catolicismo, pois é 

inegavelmente o seu sistema simbólico predominante que organiza tanto a vida coletiva 

como a relação de todo sujeito com a comunidade. No entanto, explica o autor: “Não 

queremos com isto dizer que em Portugal a religião seja representada como um destino 

evidente que lhe assegura a reprodução. Sem dúvida que o seu valor identitário se constrói 

e reconstrói em permanência, por entre muitas deslocações e metamorfoses” (p. 108). Tal 

referência à identidade portuguesa como “estruturadora” de sua sociedade leva-nos a 

considerar o mesmo papel quanto à cultura e à sociedade brasileiras. Uma vez que os 

valores culturais portugueses foram enxertados à cultura dos povos que aqui residiam, 

contando aí também os que foram transferidos da África para escravidão, não há como 

negar que houve aculturação e assimilação. Consequentemente, ocorre uma espécie de 

“looping identitário”, quando um elemento outrora estranho, agora é assimilado e 

transforma-se em ponto de contato, fator de identificação com aquilo que era, até há 

pouco, estrangeiro. Conquanto seja inegável a contribuição predominante das várias 

culturas indígenas, depois das africanas (talvez referir a leva de imigrantes europeus, 

sobretudo, que para cá vieram sex XIX até meados – e mesmo um pouco mais - do século 

XX) na formação do Brasil conforme é hoje, a cultura portuguesa foi a grande pedra 

angular. Tomamos essa ideia das Escrituras Cristãs que a aplicam a Jesus Cristo. Na 
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engenharia antiga, a pedra angular, chamada também de “pedra de esquina”, era uma 

grande pedra colocada geralmente a partir do próprio fundamento, que definia toda a 

construção: 

 

                Figura 1 Pedras angulares. 

Ao atribuir a função de “pedra angular” à cultura portuguesa, e, por conseguinte, 

como temos visto, ao próprio catolicismo, queremos dizer com isso que o Brasil é o que 

é por causa dos portugueses e do catolicismo essencial à sua cultura, ou seja, na 

construção do edifício identitário brasileiro, a cultura portuguesa estabelece-se como 

principal pedra em seu alicerce, determinando e dando base a tudo o que se seguiria à sua 

implantação no Brasil.  Em outras palavras, qualquer outro povo que colonizasse o Brasil 

daria outra face cultural à nação e, consequentemente, não seríamos o que somos hoje. A 

ideia é muito semelhante à filiação. Foi a semente portuguesa que fecundou o óvulo 

cultural brasileiro, transmitindo suas características, em especial o catolicismo. 

 Embora seja sabido que Roger Bastide entenda que foi a cultura negra que 

intermediou o contato entre as do índio e a do português, conquanto entendemos que, com 

isso, sua argumentação baseie-se na inserção da cultura negra nas outras duas, e isso seja 

inegável, entendemos que elemento ainda mais forte do que esse foi o catolicismo que, 

sendo a própria expressão da cultura portuguesa, a nosso ver, penetrou muito mais fundo 

nas estruturas das culturas africanas trazidas para o Brasil e naquelas dos seus habitantes 

originais, do que fez a cultura negra com a portuguesa e a ameríndia. De certa forma, 

embora não perceba a centralidade dessa afirmação, Bastide reconhece sua validade. 

Sabe-se que, provavelmente, “a imposição do catolicismo ao negro não visava, 

prioritariamente, a preocupação do senhor branco com a espiritualidade do escravo. Mais 

provável é que se tornou uma ferramenta de ‘domesticação’, um instrumento de sujeição 
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e desarmamento do negro” (Apud Almeida Jr., 2011[b], p. 131). Dessa forma, parece que 

“o chicote vergou e talhou a mão do capataz”. O resultado foi que os africanos procuraram 

se amoldar à forma que lhe foi imposta, fazendo do catolicismo uma ferramenta de 

identidade étnica e reivindicação social (Bastide, 1985, p. 163-4). O mesmo pode ser dito 

ao que já havia ocorrido e continua a acontecer com as populações indígenas que tinham 

contato com o Europeu. Nisto percebemos o processo de construção de identidade. 

Impulsionado pelo desejo de ser o outro, abraça-se a língua estrangeira. Contudo, é 

importante esclarecer que a identificação do sujeito com o outro almejado jamais será 

total. Por mais que queira ser o outro, há em si as marcas de sua própria identidade. Por 

causa disso, as formações discursivas de todo estrangeiro tem contradições (Bertoldo, 

2003, p. 101). Assim, parece que o catolicismo, juntamente com a língua portuguesa que 

lhe é constitutiva, foram os principais alvos de assimilação cultural no relacionamento 

entre as culturas negras e índias e a do colonizador. 

 Pode ser que o desejo pela ascensão social seja de tal ordem que busque alcançar 

a anulação de todo resquício da língua anterior, como se isso fosse possível, pela 

eliminação até mesmo do sotaque. Bertoldo arrazoa a partir de uma de suas entrevistas 

colecionadas, a tentativa de um estrangeiro eliminar seu sotaque a fim de ser 

“confundido” com um nativo, podendo, deste modo, usufruir de todas as benesses do país 

que não é o seu. Certamente, explica o autor, quando o sujeito tem a vontade despertada 

para aprender outra língua, sua intenção não é acadêmica, como se pretendesse 

simplesmente assimilar outro sistema gramatical, mas a satisfação por meio de outra 

modalidade de discursividade (Bertoldo, 2003, p. 101). Aplicando tal princípio ao período 

de colonização do nosso país, a língua portuguesa foi aprendida tanto espontaneamente 

como por imposição.  De qualquer forma, a capacidade de se expressar por outra forma 

discursiva é o resultado, incluindo aí a utilização de vernáculo novo, novos símbolos e 

contexto. A cosmovisão católica portuguesa e sua língua modelaram a cultura brasileira, 

bem como seu discurso identitário cultural. Diante do que exposto, fica clara também a 

centralidade do catolicismo, como discurso religioso, para a composição da cultura do 

Brasil e de sua identidade. 

Em entrevista concedida à Revista de História da Biblioteca Nacional, Mia Couto fala da 

influência de Jorge Amado nos países africanos lusófonos, do seu “encontro” com os seus 

escritos, confessando que recebeu grande contribuição, não para o seu estilo, mas quanto 

à magia e o encantamento de poder ver através das lentes do Amado, as circunstâncias 
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tão próximas que ligavam Brasil e África. Dessa forma, arremata: “Os livros dele trazem 

uma espécie de África” (Couto, 2014, p. 58). Certamente, isso destaca algum tipo de 

“pangeia cultural” (Almeida Jr., 2011 [b], p. 293) entre nosso país e nossa vizinha 

continental de silhueta convexa. É verdade que a realidade da África pós-colonial “livre” 

não foi aquilo que os diversos povos esperavam. Diferentes étnica e culturalmente, foram 

“juntados”, reunidos contra suas próprias vontades em mesmas áreas geográficas, 

forçados a viver sob um mesmo governo pelos moldes, recortes e estampas dos interesses 

de “estilistas” políticos europeus. Nações nativas viram parte de seu povo e território 

extirpada por limites territoriais estabelecidos por interesses estrangeiros. O resultado não 

poderia deixar de ser outro: os assim recém-formados novos países mantiveram-se como 

“retalhos”, pois ainda que constantemente fossem feitas novas costuras com “fios” cada 

vez mais fortes, a tentativa de disfarçar a unidade pretendida em uma única peça 

fracassava, pois as emendas não tardavam rebentar. No entanto, eram povos que se 

conheciam e se relacionavam outrora, culturas muitas vezes “irmãs”. No caso do Brasil, 

as diversas culturas ameríndias da terra, embora tenham servido de base no início pelo 

cruzamento com o português, foram permeadas pelas diversas culturas africanas 

capturadas na África. No entanto, foi o catolicismo que impregnou culturalmente todos 

os grupos étnicos. Todo o arcabouço simbólico brasileiro tem a marca do catolicismo. 

Desde nomes de cidades, até de escolas de samba e de times de futebol mostram-se 

atrelados simbolicamente aos signos católicos. 

II.4 Os Primeiros Colonos do Brasil 

Inicialmente, é preciso reconhecer que os portugueses eram, indubitavelmente, o 

povo melhor preparado e mais experiente em navegação, detentores de tecnologia de 

ponta, nos idos de 1500 (Guerreiro, 2009, p. 19). A colonização foi, sem dúvida, também 

um fenômeno tecnológico. Para Eduardo Lourenço, as primeiras levas de portugueses não 

eram emigrantes no sentido próprio do termo, mas indivíduos expatriados para regiões 

longínquas e novos continentes: “A emigração supõe que alguma coisa de melhor do que 

o que se deixa nos espera para nos dar a oportunidade de mudarmos de estado ou de 

funções”. Os primeiros navegantes viajavam como que sem rumo. O que tinham de certo 

era apenas o local de partida. Estes, ao chegar a novos lugares eram semelhantes a animais 

de espécies migratórias. Certamente, a busca de progresso é percebida pelo anseio do 

retorno para a terra natal: “Nos séculos XV e XVI, os Portugueses não emigram 

verdadeiramente: colonizam, no sentido antigo deste termo, característico dos gregos e 
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dos romanos” (Lourenço, 2004, p. 45 – grifo do autor ou seu?). Segundo esse autor, assim 

se deu relativamente à Índia e ao Brasil no transcorrer do século XVI. Ainda que o 

viajante morresse para onde fosse, ainda assim tal não poderia ser chamado de emigração 

à época. Afirma que foi, acima de tudo, um serviço imposto, não voluntário, encantados 

pela miragem de uma vida idílica na Índia, a fascinação por outro mundo e uma vida 

diferente daquela experimentada na pobre Europa. Dessa forma, conclui, tem início um 

verdadeiro processo de despovoamento da mãe-pátria (p. 45). 

Lourenço explica, ainda, que a segunda metade do século XIX e a primeira do 

século XX são a idade do ouro da emigração europeia, quando as nações se livram de 

seus pobres para que eles se tornem ricos, ou, ao menos, menos pobres em outros lugares 

(Lourenço, 2004, p. 48). Quando consideramos todos os esforços e riscos, todas as perdas 

humanas e de bens por parte dos primeiros viajantes, apenas uma de duas coisas pode 

explicar tamanha valentia: a ganância ou a extrema nobreza. Quanto a isso, António Neto 

Guerreiro entende que, diferentemente dos espanhóis que logo acharam pedras e minerais 

preciosos no México e no Peru, os portugueses nada aqui acharam quando chegaram. 

Encontraram nações pobres, que viviam vidas rudes e nômades ao melhor estilo das 

populações paleolíticas (Guerreiro, 2009, p. 47). Certamente, não concordamos com tal 

leitura europeizada da situação dos ameríndios. Desconhecendo qualquer noção de lucro, 

viviam vidas de coletores e caçadores, plantando apenas o necessário para a 

sobrevivência, às vezes, até mais. Moravam de forma muito modesta e rústica, 

dedicavam-se aos relacionamentos e a maioria dos grupos étnicos dispensava 

indumentárias pesadas, pela razão óbvia de viver em zona tropical. No entanto, 

permanece o argumento do autor quanto à diferença entre aquilo que encontraram 

espanhóis e portugueses recém-chegados à América. 

 Segundo Guerreiro, ainda no início da colonização, Dom João III pretendeu 

edificar um grande império, com a criação de uma nova grande nação entre os gentios 

catequisados das terras de Santa Cruz: 

Este foi o seu objetivo. Por que esta missão era, no seu entender, a sua 

maior glória, como alto mandatário da pátria portuguesa e da Ordem de 

Cristo. Sentiu que deveria seguir, sem receios, mesmo que isso lhe 

trouxesse muitos trabalhos e sacrifícios depois. (GUERREIRO, 2009, 

p. 51). 
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Pelo epistolário da época da colonização do Brasil, especialmente com a 

implantação das capitanias hereditárias, percebe-se que a população que passou a 

constituí-las era formada de três categorias preponderantes: os nobres, os peões e os 

gentios. Certamente, grande debate se originou com respeito às “classes” de pessoas que 

foram enviadas para o Brasil. Há aqueles que se estribam na genealogia “paulistana de 

Silva Lemos, na nobiliarquia de Pedro Taques ou nas obras de Frei Gaspar da Madre de 

Deus, e outros acentuam as origens aristocráticas dos primeiros povoadores vicentinos”. 

Mas há também aqueles que enveredam por caminho diametralmente oposto, “como 

Cândido Mendes, negando aquela procedência, acham que o Brasil foi praticamente 

povoado por degredados e homiziado, a ralé da gente portuguesa”. Sabiamente, Arthur 

Ramos conclui: “A verdade deve estar no justo meio” (1976, p. 96). 

Ainda quanto ao envio de “criminosos” portugueses para o Brasil a fim de 

servirem de colonos, Guerreiro esclarece que já nas primeiras caravelas veio gente 

bastante gabaritada para o estabelecimento de governo no país, personalidades do alto 

Clero e até um cirurgião. Diante do fato inegável do envio de apenados, explica que 

pequenas contravenções praticadas na época poderiam resultar em prisão, tais como 

vadiagem, agenciamento de prostitutas, vários tipos de práticas consideradas infames, 

fraudar peso em balança, jogatina de cartas, o porte de armas proibidas, relação sexual 

com freiras e diversas outras práticas. De fato, é difícil de admitir que o Governador Geral 

permitiria a convivência de um número tão grande de bandidos com crianças, mulheres, 

funcionários públicos, padres e outros, já dentro das próprias embarcações (Guerreiro, 

2009, p. 89). Arthur Ramos também expõe esse fato: 

Convém esclarecer, porém, que a legislação da época considerava 

crimes passíveis de degredo muitas faltas que hoje não passam de 

transgressões insignificantes. Além disso, era esse um processo 

tradicional de colonização, já empregado na Metrópole, no próprio 

continente e em algumas colônias (RAMOS, 1976, p. 97). 

 

Tal argumento parece bem plausível. Como controlar uma colônia de bandidos? 

Quanto a São Paulo propriamente dito, parece ter havido aqui uma “nobreza mediana” 

vinda a) por povoadores que descendiam de alguma aristocracia da península ibérica, ou 

b) por povoadores que receberam o título de fidalgos, sem confirmação de ascendência 

aristocrática e que podem, inclusive, ter recebido o título por algum mérito notável. 

Todavia, argumenta Arthur Ramos, se “nobres” realmente vieram ao Brasil entre os 
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primeiros povoadores, então não estavam muito bem caracterizados e, certamente, vieram 

em número irrisório. A maioria dos que para aqui vieram eram peões, dentre os quais se 

enquadrariam os tais “meliantes” e “criminosos”. Ramos informa que há autores que 

chegam a negar completamente esse fato (1976, p. 97). Parece que o discurso identitário 

cultural brasileiro encontra-se hoje manchado por esta má compreensão dos tempos de 

colonização. 

 

II.5 Lusofobia ou “Amor Não Correspondido” 

É nossa opinião que, especialmente no transcorrer do século XX, foi incutido na 

alma do brasileiro sentimento bastante contrário a Portugal, como se cada um estivesse 

na incômoda condição de dever sua existência ao homem que violentou sua mãe. Com o 

Romantismo e o aflorar de um sentimento de nacionalidade surge um certo movimento 

antilusitanista. Isso retorna no Modernismo... Eduardo Lourenço acusa a tentativa dos 

brasileiros de construir um discurso cultural identitário omitindo sua ligação orgânica e 

gerativa com Portugal. Percebe nele noções e declarações inaceitáveis de esquecimentos 

e omissões injustificáveis quanto à sua inegável origem lusitana: 

 

O discurso cultural brasileiro, a sua fala consciente ou inconsciente 

profunda, desde os livros escolares até aos “esquecimentos” de um 

Jorge Amado, é um discurso, a todos os títulos, inaceitável, mas que 

exprime e faz corpo não só com a pulsão grandiosa e mítica que 

atravessa a actual realidade brasileira e condiciona as suas perspectivas 

hegemônicas em todos os domínios, mas também com essa rasura, já 

antiga, da raiz lusitana donde precede (LOURENÇO, 2004, p. 136). 

 

Certamente, tal situação inspira muito pouca gratidão ou respeito. Na busca 

desvairada por emancipação, o brasileiro acabou por negar suas próprias origens. 

Também nesta linha segue Lourenço (2004). Ilustra o fato a partir da pouca ou quase 

nenhuma importância que o Brasil dá à data de seu descobrimento, tão diferente, por 

exemplo, dos americanos, que celebram Colombo que nem mesmo os descobriu (p. 135). 

Para o autor, o Brasil é uma “invenção portuguesa” que foi acrescida posteriormente da 

emigração europeia e asiática. Ainda que inconsciente, praticou-se alguma modalidade 

de parricídio: 

O Brasil, tal como três séculos de autocolonização o construíram e 

desenharam, é apenas uma invenção portuguesa, prolongada e 

modificada em seguida por uma emigração europeia, asiática, de 
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fecundo dinamismo. Salvo para uma consciência índia que só hoje 

acorda para uma memória que não lhe assegurava nem permanência, 

nem identidade, o Brasil parece assim cometer um parricídio, mesmo 

inconsciente, vivendo-se, como realmente se vive, nos seus textos, nos 

seus sonhos, nas suas ambições planetárias, como uma nação sem pai 

(LOURENÇO, 2004, p. 136). 

 

Reconhece como totalmente desproporcional e delirante a insistência dos 

portugueses de pensar o Brasil como um filho dileto, puro amor não correspondido de 

uma idílica família luso-brasileira: 

 

O discurso português sobre o Brasil, tal como uma longa tradição 

retórica e historiográfica recita e reescreve sem cessar, é uma pura 

alucinação nossa, que o Brasil – pelo menos desde há um século – nem 

ouve nem entende. Já é tempo de sabermos ao mesmo tempo das 

excelentes razões que os brasileiros têm para não ouvir, nem entender, 

tal discurso e das ilusões patéticas, mas exteriores, que cultivamos para 

não abdicar desse diálogo de surdos institucional que é, na sua essência 

e na sua realidade, o pseudodiscurso, supostamente privilegiado, que 

estruturava essa invenção mítica de outrora chamada comunidade luso-

brasileira (LOURENÇO, 2004, p. 137). 

 

Conforme Fernando Cristóvão (2008), em sentido inverso à ascensão da cultura 

brasileira e como movimento de contradição, cerca de uma década após a independência 

surgiram várias agitações “antiportuguesas” nos campos político, social e cultural, 

denunciando especialmente a colonização, sua política e cultura. O citado autor chama 

isso de “lusofobia” (p. 93), um sentimento visceral e quase odioso contra a antiga 

Metrópole que não encontra correspondente no sentido inverso, isto é, de Portugal para 

com o Brasil. Diferentemente, os portugueses mantiveram-se “sentimentalmente ligados” 

à sua antiga colônia sul-americana. Certamente, o descompasso entre o fado e o samba, 

entre a visão que tem o Português quanto ao Brasil e a que tem o brasileiro de Portugal, 

é mais do que evidente. O português conserva sobre o Brasil bons e cordiais pensamentos, 

irmanando-se em cultura: 

Mas esse discurso, com o seu ressentimento latente, com a obrigação 

que impõe à cultura brasileira de procurar uma identidade que teve 

sempre superlativamente, com ou sem demão de indianidade “a 

posteriori”, não é nada comparado ao discurso português sobre o 

Brasil, discurso onírico e criador do permanente quid pro quo das 

nossas relações com a famosa cultura brasileira a que chamamos irmã 

por não ousarmos chamar-lhe filial, designações com alguma verdade 

afetiva, mas, no fundo, inadequadas (LOURENÇO, 2004, pp. 136, 

137). 
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Seguramente, todo rompimento ainda que unilateral gera sentimentos 

contraditórios de aproximação e repulsa. Pode-se dizer que foi isso que marcou os 

primeiros anos de independência brasileira e sua relação com Portugal. Apenas três anos 

após a independência do Brasil, em 1825 o jurista português Silvestre Pinheiro Ferreira, 

alguém que havia servido a Corte do Rio até 1821 propôs um “Parecer sobre o pacto 

federativo entre o Império do Brasil e o Reino de Portugal”, uma tentativa de manter 

aproximados o recém-nascido Estado e sua antiga Metrópole. Todavia, na opinião de 

Cristóvão, por ser demasiado precoce, aparentemente não surtiu qualquer efeito positivo. 

Entretanto, continua, esse gesto trazia consigo o sentimento português de uma ligação 

“orgânica” com o Brasil, fato que levou a uma longa série de tentativas de cooperação 

entre os dois países, especialmente quanto à cultura, comércio e política (Cristóvão, 2008, 

pp. 87, 88). 

Em linha com o que temos exposto, Lourenço explica que a emigração portuguesa 

e europeia não resultou comentários positivos, a não ser quando se esgotou em sua 

negação, momento em que o emigrante retorna para casa e é glorificado como filho 

pródigo ou prodígio. Outra possibilidade, argumenta o estudioso, é ser recebido como 

“outro”, exatamente por ter agora uma nova identidade, fruto de uma nação de emigração 

que foi capaz de esculpir seus memoriais, transcendendo a si própria nas aventuras rumo 

às coisas universais que ultrapassam em muito as fronteiras de sua identidade casual e de 

nascimento. Dessa forma: “Na civilização potencialmente planetária que é a nossa, cada 

um de nós, sem ser emigrante no sentido próprio do termo, está já integrado neste ideal 

de uma identidade objectivamente partilhada com o outro, com todos os outros” 

(Lourenço, 2004, p. 48). 

 Depois de todo o afã causado pela independência pátria, explica Cristóvão, foram 

acentuadas as diferenças entre Portugal e Brasil alcançando verdadeira radicalização. 

Destarte, duas tendências opostas, mas, mutuamente complementares, foram vistas: a 

valoração de tudo o que podia ser especificado como genuinamente brasileiro e a 

diminuição e esvaziamento de tudo o que era português até alcançar a completa inversão, 

isto é, a sujeição da segunda à primeira como um exemplo do processo freudiano de 

“matar o pai”. Assim, tem início uma verdadeira campanha literária e cultural visando 

reconhecer como iguais a literatura e a cultura brasileiras e as portuguesas. 

Aparentemente, arrazoa o citado estudioso, teve início com alguns autores estrangeiros 

como Bouterwek (1805) e Sismondi de Sismondi (1818) já na iminência da 
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independência. Logo após tal autonomia política, vieram Ferdinand Denis, Garret, 

Herculano, Antero e outros: 

 

Começaram então a multiplicar-se as antologias poéticas e a 

esboçarem-se as primeiras tentativas de historiar a cultura do passado 

genuinamente brasílico, sendo publicadas obras como o Parnaso 

Brasileiro, de Januário Barbosa (1829-32), o Ensaio de Domingos José 

Gonçalves de Magalhães (1836), o Florilégio da Poesia Brasileira de 

Varnhagen (1850), O Curso de Literatura Nacional de Fernandes 

Pinheiro (1852), O Brasil Literário de Wolf (1853), o Curso de 

Literatura Portuguesa e Brasileira de Sotero dos Reis (1866-73) ... 

(CRISTÓVÃO, 2008, p. 89). 

 

 As lideranças brasileiras e seus pensadores anelavam por dar uma face mais 

brasileira à nação, um rosto que comunicasse todo o caráter multicultural e multirracial 

do povo. O caminho, talvez, mais eficiente para isso era ignorar sua própria história de 

origem, desviando seu foco para outras culturas europeias e depois a estadunidense. 

Conquanto tenha conquistado a independência, a clara e óbvia ligação cultural com 

Portugal lembrava demais a “vergonha” da colonização, fazendo com que o século XIX 

permanecesse ainda muito português para os anseios de libertação, de colocar em si seu 

próprio rótulo de brasileiro. 

A classe dirigente do novo Brasil, do Brasil cada vez mais “brasileiro”, 

mais multirracial e multicultural, não podia fazer o processo de sua 

própria dominação, da continuidade “luso-colonial” que nela se 

perpetua sem se diminuir, sem destruir as bases e as referências que 

fundavam a sua superioridade econômica, política e cultural. A sua 

estratégia – consciente e inconsciente ao mesmo tempo – foi a de se ir 

esquecendo do seu natural passado, de deslocar a sua atenção cultural 

para novas fontes de cultura (França. Inglaterra, mais tarde os Estados 

Unidos), reflexo do século XIX que não os afastava assim tanto de nós, 

que, indigentes também, nos comportávamos da mesma maneira em 

relação à Europa. Apesar da vontade, mais do que legítima, de reforço 

da sua identidade cultural, da invenção de mitos nativistas, o Brasil 

intelectual do século XIX é ainda muito português e, num certo sentido, 

nunca o foi mais, pois antes a questão das relações culturais em termos 

de “exterioridade” mal se punha, nem havia razão para que se pusesse 

(LOURENÇO, 2004, p. 139). 

  

No entanto, foi com José de Alencar e o seu O Guarani que tem início um 

ambicioso projeto de autenticação e qualificação de mitos, tradições e lendas brasileiras, 

lançando mão tanto de elementos pré-cabralinos como de coloniais, rearranjando o 

material com total liberdade temática e linguística, atraindo, por isso, oposição 

especialmente daqueles que se julgavam portadores do cânone linguístico. Todavia, para 
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Machado de Assis a literatura nacional ainda não havia alcançado um patamar que lhe 

permitisse dialogar de igual para igual com seus pares estrangeiros, algo que se 

desenvolverá apenas em função do tempo (Cristóvão, 2008, pp. 89, 90). 

Eduardo Lourenço concorda com tal arrazoado. Segundo ele, um dos resultados 

mais radicais da sede por ruptura com a cultura portuguesa no Brasil foi o surgimento de 

literatura que pregava forte “antiportuguesismo”, visto em autores de maior e menor 

expressão. O antilusitanismo desenvolvido vai na contramão do que acontecia em 

Portugal, onde se acumulavam obras sobre o Brasil como filho “mui” amado, por um pai 

Portugal pobre e carente. A negação do passado, por parte dos brasileiros, de sua ligação 

indissolúvel com Portugal e o português em todas as áreas da vida social é tão impensável 

e incompreensível quanto o insistente delírio português de imaginar o Brasil uma 

continuação perene ou metamorfose de Portugal: 

Em resumo, antologia de lugares-comuns antiportugueses ou florilégios 

de ditirambos consagrados ao Brasil são as faces simétricas de dois 

discursos culturais sem verdadeiro objecto e, a esse título, 

identicamente delirantes. A autonegação ou denegação que a cultura 

brasileira faz de si mesma, ocultando, menosprezando ou, com mais 

verdade hoje, ignorando o seu nódulo irredutível e indissolúvel 

português (que, mais do que língua, quer ser memória, cultura, rito e 

ritual) é tão absurda e delirante como a fixação possessiva, o amor 

imaginário que devotamos a um Brasil, não por ser o que ele é, e o 

merecer naquilo que é, mas por julgarmos que os Brasileiros se vivem 

como continuação, ampliação ou metamorfose nossa (LOURENÇO, 

2004, pp. 140, 141). 

 

 

 Certamente, referindo-se à forma hodierna de ver Portugal que tem o brasileiro, 

Eduardo Lourenço detecta como um dos grandes problemas quanto às alegações 

brasileiras uma compreensão, no mínimo imprecisa, daquilo que passou a ser chamado 

de situação colonial. Em sentido estrito, segundo ele, o Brasil jamais foi uma colônia, se 

se tem como entendimento disso a situação entre colonizador e colonizado como 

aconteceu em outros lugares, inclusive de possessão portuguesa como Angola, 

Moçambique e São Tomé. É verdade, não discorda jamais o estudioso, que foi praticado 

o, possivelmente, maior genocídio da história da humanidade3 na drástica diminuição dos 

                                                      
3 “Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisão a um caso, então é esse. É um recorde, 

parece-me, não somente em termos relativos (uma destruição da ordem de 90% e mais), mas também 

absolutos, já que estamos falando de uma diminuição da população estimada em 70 milhões de seres 

humanos. Nenhum dos grandes massacres do século XX pode comparar-se a esta hecatombe” (TODOROV, 

2003, pp. 191, 192). 
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índios. No entanto, apressa-se a diferenciar quem são os atores de tal mortandade. 

Estabelece assim a distinção quase “estrangeira” entre os “portugueses do Brasil” e os 

“portugueses de Portugal” e a negação completa de que Portugal colonizou o Brasil, 

sendo ao invés disso, um fenômeno que chama de “autocolonização”: “Deste genocídio 

são os portugueses do Brasil – quer dizer, os actores da autocolonização de que o Brasil 

e os Brasileiros são o resultado – os agentes” (2004, p. 137). 

O gênio colonizador português despertou justa admiração entre os 

estudiosos do problema da colonização. Como bem destacou Leroy-

Beaulieu, os portugueses só tinham, na época dos descobrimentos, o 

exemplo colonizador de gregos e romanos, há muitos séculos atrás. Mas 

esta mesma experiência não lhes serviu de muito, pois os greco-

romanos não haviam fundado propriamente nações, mas cidades, que 

serviam de empório para as aventuras comerciais. Não houve a 

formação de nações, nem fusão de raças naquele sentido que os 

portugueses revelaram ao mundo. Estes últimos não eram apenas 

aventureiros e comerciantes à procura de especiarias e de ouro, mas 

também povoadores, pois com eles seguiam os colonos destinados a 

povoar as terras que descobriam. Esse processo permitiu a colonização 

das primeiras ilhas do Atlântico, como iria formar a primeira grande 

nação, nessa experiência gigantesca, o Brasil (RAMOS, 1975, p. 88). 

  

Esses portugueses brasileiros e seus descendentes, continua Lourenço (2004, p. 

138), são os que ficaram conhecidos na história brasileira como “bandeirantes”, 

celebrados em esculturas de pedra na capital paulista, de onde são originários e, 

acrescentamos, em nomes de rodovias que percorrem caminhos inaugurados pelos 

valentes. Reconhece que sobre eles foi lançada uma aura de bravura não apenas indômita, 

mas nobre, uma espécie de ícone de herói nacional, a quem se atribui nada menos do que 

a extensão de um país continental: 

Sob o nome de “bandeirantes” – epíteto supremamente honroso para a 

historiografia oficial brasileira e para a nossa de “país” do Brasil – se 

encontram esculpidos em pedra na grande metrópole paulista, seu lugar 

de origem. É uma “gesta” que tem alguma semelhança com aquela que, 

há quase um século, serve de harmona patriótica ao continente de John 

Wayne e Rambo. Na exaltação desta aventura, o zelo dos portugueses 

de cá não fica atrás dos ditirambos dos ex-portugueses de lá ou seus 

descendentes. Só que na historiografia brasileira esta e outras gestas, 

como o processo inteiro em que se integram – processo da formação do 

Brasil e do Brasileiro –, são inscritas sob a rubrica de tempo colonial. 

Subentende-se: “tempo histórico” de domínio, responsabilidade e 

responsabilização metropolitanos. O que é, naturalmente, (embora em 

termos bem equívocos, mesmo já neste plano), exacto, sobretudo na 

esfera estritamente político-administrativa e, relativamente, na 

econômica (p. 138). 
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 Parece-nos estranha a forma encontrada por Lourenço de minimizar a 

responsabilidade de Portugal pelos excessos praticados no Brasil. Aparentemente, para 

ele, o Atlântico representava um portal místico que, ao ser cruzado, transformava o 

português em brasileiro, ocasionando completa metamorfose e desligamento do seu país 

de origem e de sua formação portuguesa. O português que se estabeleceu no Brasil parece 

ter sido contaminado pela terra e assume sua brasilidade. Dessa forma, segundo esse 

raciocínio, aquele que praticou atrocidades no Brasil não era mais português, mas 

brasileiro, e seus filhos, mais brasileiros ainda. No entanto, quando se fala das benesses 

realizadas pelos colonizadores, não parece haver tanta veemência na negação da 

“portuguesidade” (ou seria lusitanidade?). Se os brasileiros exageram na culpabilidade 

dos portugueses, negando-lhes o reconhecimento de qualquer ato positivo na colonização, 

aparentemente os portugueses, por sua vez, exacerbam suas desculpas, esquivando-se da 

responsabilidade pelos males praticados. É verdade que, para evitar julgamentos 

anacrônicos, todo ato deve ser percebido à luz de sua época, segundo os critérios que 

regiam o mundo de então. No entanto, isso não anula a validade de julgamentos 

posteriores da própria história, quando se compreende que os princípios que estribavam 

muitas das ações dos colonizadores eram equivocados, baseados em supostos direitos e 

crida superioridade. Parece, assim, haver tentativa deliberada de salvaguardar a 

identidade colonialista portuguesa de todo e qualquer ataque. 

Quanto ao heroísmo bandeirante, é certo que tal conceito está longe de ser 

unanimidade entre os estudiosos brasileiros. Hoje em dia, são poucos os que romantizam 

o bandeirantismo a ponto de fazê-los unicamente heróis. Concordamos que essa aura 

épica faz parte de uma história tradicional manipulada, que pretendeu dar ao povo 

brasileiro o senso de fazer-se a si mesmo, um “mito” de origem. Dessa forma, teria sido 

a bravura e a coragem de “brasileiros” que estabeleceram o território brasileiro conforme 

é hoje. No entanto, não nos esqueçamos de que os bandeirantes, que saíam destemidos à 

procura das minas, estavam conscientemente a serviço da coroa portuguesa e, ao 

encontrá-las, pagavam pesados impostos à metrópole. É fato que o Brasil deve seu 

território aos esforços bandeirantes, mas como efeito colateral e secundário ao desejo de 

riquezas que tinham. Não pretendiam expandir e/ou garantir possessões portuguesas 

simplesmente. De igual forma, é inegável que o bandeirantismo se deu a preço de um 

número incontável de vidas, muitas delas vítimas inocentes. Assim, depois de servirem-
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se fartamente do melhor da terra e das índias, portugueses e brasileiros brigam 

mutuamente para ver quem paga a conta. 

 Para Eduardo Lourenço, os sujeitos que viveram época colonial foram 

portugueses vindos ao Brasil e seus descendentes. Por isso, reconhece que houve certa 

inversão na compreensão desse processo, uma brincadeira tropical hegeliana quando, ao 

chegar o século XX, a consciência social brasileira elege o negro africano como o 

principal colonizado do Brasil, uma espécie de “apoteose póstuma” de um herói 

reconhecido tardiamente, a notória dialética entre senhor e escravos: 

Os sujeitos do que se passa no Brasil são portugueses idos da metrópole, 

nascidos lá ou seus descendentes, sujeitos e objectos da tão dificilmente 

pensável realidade, já e fundamentalmente brasileira, que nos manuais 

de lá se chama época colonial. O colonizado absoluto dessa época, o 

que nunca se escreverá nos seus próprios termos – que são os únicos 

apropriados – a verdadeira história da colonização brasileira, é, 

naturalmente, o negro, o africano, esse mesmo que, mais tarde, numa 

apoteose póstuma, será herói quando chegar o século XX e a 

consciência social brasileira se afinar, invertendo, numa paródia 

tropical de Hegel, a famosa dialéctica de senhor e escravo 

(LOURENÇO, 2004, p. 138). 

 

 Eduardo Lourenço aponta que essa história única de dupla face é história na qual 

os portugueses de Portugal nunca quiseram se aprofundar, e os portugueses brasileiros 

por ela muito pouco se interessaram. Essa história comum, sobretudo brasileira, haveria 

de receber duas leituras que dependiam uma da outra. Isso se deu pelo desejo de 

distanciamento da metrópole com a busca da autonomia e da independência política, por 

um lado, mas, por outro, pela inegável dependência cultural deixada pelos colonizadores. 

Embora o produto final, o brasileiro, não seja o europeu português, mas o crioulo, a matriz 

linguística e cultural, ainda que acrescida depois pela africana, permaneceu em sua maior 

parte portuguesa, embora presa à sombra da escravidão: 

O que importa hoje é compreender que esta comum história – mas 

sobretudo história brasileira – estava vocacionada para receber mais 

tarde duas leituras, uma vivendo da outra, quando o processo de 

autonomização, primeiro, e da independência política, depois, importa ao 

Brasil do século XIX, e mais ainda ao do XX, a remodelação de uma 

imagem que, sendo essencialmente a sua, crioula, ex-portuguesa na sua 

raiz linguística, nas suas leis, nos seus processos administrativos, nos 

seus cânones eclesiásticos, nas suas referências culturais e artísticas, com 

a adjunção capital africana, continha esse nexo de dependência 

metropolitana na ordem “exterior” e essa “sombra” da escravidão na 

ordem interna. Rui Barbosa podia mandar queimar os arquivos do tráfico 
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monstruoso, não podia apagar essa “sombra” que, pouco a pouco, perde 

a conotação infamante e, justa inversão das coisas, se vai tornar imagem 

eufórica, quase imagem de marca, quando o Brasil se tornar o país do rei 

Pelé (LOURENÇO, 2004, p. 139). 

 

II.5 Colonização versus Emigração 

O sociólogo brasileiro Gilberto Freyre reconhece ter havido uma “harmonização” 

entre as culturas da Europa latina e os trópicos, característica marcante brasileira da ação 

portuguesa, que estabelece de forma indisputável uma condição luso-brasileira na 

América (Freyre, 2010 [a], p, 127). Sua visão quanto ao índio e ao mameluco é 

diametralmente oposta àquela observada por alguns viajantes que por aqui passaram, 

como Auguste de Saint-Hilaire. Embora ambos partam do mesmo ponto de análise, a 

cultura europeia, Freyre destaca a beleza da raça que surgiu ao invés de sua suposta 

indolência. Comparando o povo que se originou da mestiçagem portuguesa na Índia com 

a que se originou no Brasil com o cruzamento com os tupis, assim se expressa Freyre: 

A mestiçagem tem produzido nesta Índia combinações de cores e 

formas humanas que se assemelham às produzidas no Brasil pelo 

cruzamento de europeus com tupis-guaranis: esses tupis-guaranis que 

vêm sendo pela sua graça de formas e doçura de alma uma das 

inspirações mais fortes e constantes da poesia, do romance, da 

escultura, da música no Brasil. Na música, desde Carlos Gomes ao 

moderno Villa-Lobos: todos indianófilos ardentes dentro da boa 

tradição portuguesa do primeiro Albuquerque estabelecido no Brasil no 

século XVI, Jerônimo (2010 [a], p. 129). 

 

 É certo que o apego cultural ao tema indianista não é exatamente a exaltação e o 

reconhecimento do índio, antes um senso utilitarista de sua cultura transformada agora 

em icônica e identitária, ou seja, o símbolo de verdadeira brasilidade. 

Temos em Gilberto Freyre uma visão bastante romântica da colonização 

portuguesa no Brasil, algo que a torna quase santa e mítica. Explicar a colonização em 

termos de “confraternização” com os índios é algo incomum. Certamente, não podemos 

concordar com a ideia de que todo português tinha “sangue nos dentes”. Muitos tratavam 

o índio de formas menos drásticas e exploratórias, com mais humanidade e respeito. 

Porém, os conflitos de interesse entre os naturais da terra e o colonizador, uma vez visto 

como invasor, resultou violência maior. No entanto, seu conceito de extraeuropeização 

aplicado aos portugueses e a formação de um lusotropicalismo correspondem, em alguma 

medida, ao discurso identitário cultural que reconhecemos ter sido formado no Brasil com 

a chegada dos portugueses e a constituição do povo brasileiro pelo cruzamento com a 
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índia brasileira. Disso faz parte integrante a latinização e a cristianização da sociedade, 

elementos que reconhecemos centrais, e que prenunciam o papel icônico do Cristo 

Redentor como símbolo representativo do Brasil contemporâneo. Em linha com isso, o 

reconhecimento que os primeiros portugueses já eram não apenas híbridos, mas 

constantemente abertos ao hibridismo no Brasil, atesta a formação da cultura brasileira, 

“incubada” e gerada multicultural em essência, aberta e sincrética: 

Não há para o fato – penso eu – outra explicação senão a de que o 

português soube em tempo extraeuropeizar-se e tropicalizar-se ele 

próprio. Europeizou e latinizou, e não apenas cristianizou, povos 

tropicais. Ele próprio, porém, em vez de rigidamente europeu ou 

imperialmente ibérico, extraeuropeizou-se e tropicalizou-se desde o 

início de suas aventuras ultramarinas, amorenando-se sob o sol dos 

trópicos ou sob a ação e o requeime da mestiçagem tropical. 

Confraternizou com os povos de cor em vez de procurar dominá-los do 

alto de torres como que profiláticas onde raça e cultura imperialmente 

europeias se mantivessem misticamente puras. Assimilou desses povos 

valores que salpicaram de orientalismos, americanismos, africanismos, 

o próprio Portugal, dando à cultura e, em certas áreas, à própria gente 

lusitana, uma espécie de vigor híbrido de que o estilo manuelino e a arte 

indo-portuguesa são exemplo expressivos. Criou um mundo de valores 

aparentemente contraditórios mas na verdade harmônicos. Um mundo 

novo, uma civilização nova, uma cultura nova a que por antecipação 

pertenceram portugueses dos séculos XVI a XVIII para os quais nos 

voltamos hoje como para pioneiros do que pode, ou deve, chamar-se 

civilização ou cultura lusotropical: não só o Albuquerque chamado 

“terrível”, mas, na verdade, compreensivo em mais de um ponto do que 

devesse ser a expansão lusitana na Ásia tropical, como o hoje santo da 

Igreja, João Brito. O qual, incapaz de saber esperar pela ação do tempo 

ou do sol ou do meio tropical sobre o seu corpo de português ou Cristão 

vindo da Europa, antecipou-se romanticamente a essa ação melanizante 

pintando-se de cor de bronze e parecendo assim de todo irmão desse 

outro santo, luso na formação cristã e indiano no corpo, e nas maneiras 

de agir a favor do cristianismo, que foi o venerável José Vaz. 

(FREYRE, 2010 [a], p. 131-2). 

 

Gilberto Freyre sai em defesa do europeu, do português, reconhecendo na 

colonização do Brasil um “esforço de amorosa identificação com o meio tropical” (p. 54), 

por meio de conhecimento científico, aplicado, inclusive, na questão agrária. Segundo 

Freyre, enquanto outros povos europeus mostraram-se superficiais na ocupação das terras 

descobertas, os portugueses envidaram profundos esforços na implantação de uma 

sociedade bem organizada. O português tinha em suas mãos uma “missão cristã” que foi 

implementada não apenas de boca, dominical ou de sinal da cruz, mas extremamente 

efetiva e prática, consciente - para Freyre, foi obra sociologicamente franciscana. 

Argumenta que o Português tinha plena ciência de que sua tarefa não consistia em 

subjugar culturas e seus valores, muitos menos, submeter populações tropicais aos seus 
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domínios a fim de impor seus equivalentes europeus, o que seria mera superficialidade; a 

responsabilidade portuguesa pretendida era a de acolher e acomodar, contemporizar e 

transigir, uma espécie de “ajustamento”. A ênfase era a de interpretar valores e as culturas, 

concomitantemente com a miscigenação que era constante (Freyre, 2010 [b], p. 54). 

Contrariando a ideia de que casamentos foram realizados nos trópicos apenas por 

interesse, para lucro e dominação sobre os nativos, explica:  

O encontro de portugueses com os trópicos vem tendo quase sempre 

outra configuração: a de conveniência completada pelo amor. Não tem 

deixado de haver drama, conflito, dor angústia e sofrimento em tais 

encontros. Mas raramente lhes tem faltado amor: amor de homem a 

mulher de cor e amor de homem a terra quente, para amortecer, 

dulcificar asperezas, em choques de interesses que a pura conveniência, 

mesmo quando mútua, dificilmente evita ou sequer amacia, nas relações 

entre grupos humanos, nisto parecidas nas relações entre indivíduos 

(FREYRE, 2010 [b], p. 70). 

 

 Freyre parece analisar o encontro entre a antiga colônia e o colonizador em 

ambiente familiar, entre atritos e interesses, entre “tapas e beijos” no relacionamento 

conjugal ou como “pai” de um filho pródigo como uma espécie de agonia paterna de um 

amor que não apenas não é reconhecido, mas não é retribuído na mesma intensidade. 

Eduardo Lourenço afirma que o emigrante prolonga a presença do colonizador. 

Encontrou nos países para onde se deslocam as possibilidades que seus países de origem 

não lhe concedem, tendo a liberdade de edificar e habitar em casas amplas e espaçosas e 

falar ali o seu próprio idioma. Por isso, arrazoa o estudioso, o fluxo constante de pessoas 

para o Brasil não foi visto por Portugal como um problema, como hemorragia a ser 

estancada. Na verdade, explica, foi algo oportuno e providencial. A emigração, na sua 

opinião, foi realizada no estrito sentido da palavra, pois era uma “transferência”. Os lares 

que desapareciam de um lado do mar, ressurgiam do outro melhor, mais fornido e 

exuberante. Conclui que a emigração portuguesa para o Brasil, que culminou com a 

grande emigração no fim do século XIX e início do século passado, momento quando o 

Brasil alcançava sua emancipação política e econômica, foi uma “emigração feliz” 

(Lourenço, 2004, p. 50). 

A Europa perdeu-se como que diluída no mundo, e o mundo refluiu para a Europa. 

Isso foi, nas palavras de Eduardo Lourenço, a época das conquistas daqueles que imitaram 

a prática iniciada por portugueses e espanhóis; ingleses, franceses, holandeses, alemães, 

escandinavos e russos, lançaram-se ao mar rumo a outros continentes. No entanto, a 

Europa não é mais um ator determinante da história, como foi ou julgou ser no decorrer 
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dos cinco séculos de colonização, mas um lugar de história, onde se veem imagens de seu 

glorioso passado. Nessa aventura europeia que percorreu o mundo, Portugal encontrava-

se em seu início e fim, aquele grande pequeno país do sudoeste europeu: 

... Portugal, nação que à época contava menos de 2 milhões de 

habitantes, o sonho de controlar, reger e explorar comercialmente um 

espaço marítimo que se estendia das costas do Brasil ao Industão, do 

golfo de Adem a Malaca, das portas do Japão às ilhas da Indonésia, 

confinava com a loucura: uma loucura que não podia durar muito tempo 

– meio século de país mediador entre o Oriente e o Ocidente –, loucura 

assumido como uma simples rotina de povo de marinheiros e de 

comerciantes lutando para ter seu lugar ao sol, mas também como 

vocação e sonho imperial de povo que um longo passado de luta contra 

o islão convertera em cruzado de si próprio (LOURENÇO, 2004, p. 57). 

 

 Assim, quando, no século XVI, Portugal conquistou Goa e Malaca, causou real 

descentração na Europa que, motivada pela vanguarda portuguesa, lançou-se ao mar, 

originando o ciclo do imperialismo europeu. Portugal florescia, deixando de ser um 

obtuso e apagado país, se comparado às nações tidas como portadoras não apenas das 

glórias temporais, mas também daquelas da história, tais como Itália, França, Alemanha, 

Inglaterra, e tornou-se um verdadeiro agente da história. Embora povo europeu, Portugal 

foi marcado pela descentração (Lourenço, 2004, p. 57) e então, vive um “sebastianismo” 

em escala praticamente mundial. Lourenço enxerga nos escritos de Camões e Pessoa o 

reflexo de tais conceitos, indicando-os como antecipadores da compreensão daquilo que 

estava acontecendo: 

 

A quatro séculos de distância, dois dos nossos maiores poetas, Camões 

e Pessoa, exprimiram melhor do que ninguém esta descentração, 

simultaneamente real e simbólica, que nos caracteriza no conjunto dos 

povos do Ocidente europeu. Um e outro viram Portugal como uma praia 

e um cais: praia que, do fundo dos tempos, incitava os marinheiros 

audaciosos e ávidos à descoberta daquilo que o oceano desconhecido 

ocultava; e cais virado não apenas para o mar cruel e visível deste 

mundo, mas também para o Infinito e Indefinindo evocados por 

Fernando Pessoa na Ode Marítima. A “ocidental praia lusitana”, parcela 

de terra franjada de azul entre Castela e o que então se chamava “o mar 

oceano”, empurrava-nos para esta travessia dos mares desconhecidos, 

celebrada à saciedade no nosso poema nacional Os Luzíadas 

(LOURENÇO, 2004, pp. 57, 58). 

 

 A expulsão dos jesuítas em 1759 e a vinda de D. João VI para o Brasil em 1808 

provocaram uma reviravolta no espaço brasileiro, especialmente no que diz respeito às 

questões acadêmicas. Quando o rei português chegou ao Brasil criou várias instituições 

importantes para o avanço científico e acadêmico, como a Biblioteca Nacional formada 
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por sessenta mil volumes trazidos de Lisboa. Também foram abertas várias instituições e 

escolas, mas não em número suficiente para suprir as carências continentais brasileiras. 

Também por ordem de D. João VI surgiram faculdades de Direito e Medicina, que se 

juntaram a outras. De igual forma, com a vinda da corte foi estabelecida a imprensa. 

Diferentemente do que praticou em outros territórios conquistados como Índia (1557) e 

Macau (1588), onde foram criadas tipografias e publicados livros, o Brasil só começou 

este processo quando a corte desembarcou no Rio de Janeiro. O primeiro jornal a ser 

publicado foi a Gazeta do Rio de Janeiro surgido já em 1808. Notório foi o Almanach 

Luso-Brasileiro, de Xavier Cordeiro, que alcançou grande circulação não apenas no 

Brasil e Portugal, mas também nas colônias da África (Cristóvão, 2008, pp. 91, 92). 

 A comercialização e publicidade das obras produzidas localmente parece ter se 

iniciado com a livraria Catalina, provavelmente a primeira do Brasil, que abriu suas 

portas em 1835. Por bom tempo, os livros foram vendidos por livrarias estrangeiras 

estabelecidas nas grandes capitais do país: 

 

O comércio de livros era até então, e ainda por muito tempo depois, 

agenciado por livrarias estrangeiras nas grandes capitais: a Garnier, 

Briguet, Laemert, Bertrand, Francisco Alves. Foi verdadeiramente 

pioneira e efêmera a aventura de Paula Brito com a sua Tipografia 

Imperial e Nacional, sobretudo depois de 1862 editando o Jornal do 

Comércio e alguns livros brasileiros. E notável foi também a acção do 

benemérito português livreiro Francisco Alves, desde 1896, 

construindo um verdadeiro império de treze casas editoriais (Cristóvão, 

2008, p. 92). 

 

 

II.6 Memórias, Mitos e Esquecimentos 

 

Na opinião de Lourenço (2004), nenhuma nação da Europa vê-se mais carregada 

de passado do que Portugal, bem como, nenhum povo europeu vive de forma tão intensa 

o seu passado simbólico quanto os portugueses. Possivelmente isso se deva ao fato de que 

Portugal foi o primeiro a zarpar e o último a retornar. Nenhuma das “culturas nações” 

europeias convive assim com o seu passado (p. 66). Desde muito cedo, os horizontes 

portugueses eram um verdadeiro chamado à descoberta e à conquista: “O futuro de 

Portugal foi desde cedo o ‘lá fora’, a distância, nossa ou alheia. Foi a Índia, o Brasil, a 

África, recentemente e a vários títulos, a Europa” (p. 69): 
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Em nome do passado, Portugal há muito se outorgou uma percepção 

mundialista da história e integrou esse dado na sua particular imagem 

de povo de vocação universalista. Não está errado, e, mesmo que 

estivesse, esta mitologia do nosso providencial universalismo cria uma 

exigência que sem ela reduziria a nossa cultura à mera irradiação 

empírica de povo não hegemônico numa Europa também já não 

hegemônica. Graças a essa mitologia, sentimo-nos menos desarmados 

nesta batalha visível e invisível de que as identidades e as culturas 

particulares – mesmo as de maior espessura no passado – são o 

verdadeiro objecto, o que está em causa. Mas este excesso de passado, 

vendo bem, não nos garante nada. Por ser mesmo, no seu papel 

reconfortante, um paradoxal inimigo de nós mesmos. E a duplo título, 

fazendo-nos crer que em pleno triunfo da mundialização cultural nós já 

a tínhamos antecipado e que não há nada que possa surpreender-nos 

quando somos ao mesmo tempo o país de Camões e de Pessoa (p. 106). 

 

Segundo Arthur Ramos (1975), a época dos grandes descobrimentos e da 

colonização do Novo Mundo (séculos XVI A XVIII), que coincide com a formação do 

“Império Português”, resultou em impressionante expansão lusofônica. Chega mesmo a 

afirmar que: “O século XVI no Oriente é exclusivamente português” (p. 74) Nos portos 

onde chegavam as caravelas portuguesas desenvolveu-se uma língua franca que, de 

acordo com a região, era na verdade o indo-português ou o malaio-português. No entanto, 

o que é certo, argumenta o autor, é que era o português a base linguística. Ainda que nos 

séculos seguintes a língua portuguesa encontrasse adversários à altura, as línguas dos 

demais povos que se lançaram ao mar, como o holandês, o inglês, o dinamarquês, o 

francês, o espanhol, entre outras, ainda assim foi a predominante: 

Mas não foi só no Oriente que se processou essa expansão. A geografia 

da língua portuguesa cobre uma extensão vastíssima de território, na 

Europa e fora da Europa. Afora os dialetos procedentes do português e 

do galego, falado na península Ibérica, temos o português falado no 

arquipélago da Madeira e dos Açores, o português veiculado pelos 

judeus em várias partes da Europa, principalmente na Holanda e Itália, 

Hamburgo e Baviera. Por muito tempo esses judeus sefardim4 

conservaram a língua portuguesa, que foram aos poucos perdendo ou 

incorporando ao seu jargão internacional (RAMOS, 1975, p. 74). 

 

 No entanto, é óbvio que a expansão da lusofonia, a língua de uma nação com 

vocação planetária, deu-se também fora da Europa e para além do Oriente. Na África, o 

Português percorreu toda a costa ocidental, desde Cabo Verde, passando por Guiné, São 

Tomé e Príncipe, e Angola, e em outros bolsões. Na África oriental o português já foi a 

língua franca em quase toda a sua extensão, e atualmente é falada em Moçambique e 

                                                      
4 Designação usada para designar os descendentes de judeus da Península Ibérica. 
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outras regiões menores (Ramos, 1976, p. 75). O grande auge da nação hoje, contudo, é 

apenas história: 

 

Mas, uma vez terminada a aventura, desfeito o império da história, 

transformado numa mera carga de sonhos o precioso comércio do 

Oriente, restava-nos como herança um Portugal pequeno e um imenso 

cais, onde durante séculos relembramos a nossa aventura, numa mistura 

inextricável de autoglorificação e de profundo sentimento de 

decadência e de saudade. Não é por acaso que Pessoa lembra na Ode 

Marítima – epopeia melancólica no nosso tempo de império perdido – 

que “[...] todo cais é uma saudade de pedra!” (LOURENÇO, 2004, p. 

58). 

 

No entanto, o passado glorioso português não garantiu um futuro na mesma 

proporção. A descoberta do Novo Mundo e as grandes navegações para a África e a Ásia, 

que fizeram de Portugal provavelmente o maior ator global de seu tempo, estão em forte 

contraste com o papel mundial do país hoje. Certamente, esse é um excelente exemplo da 

inconteste verdade: o futuro nem sempre está em linha com o passado. Eduardo Lourenço 

afirma: 

Na verdade, não se vai para, nem se obtém, em sentido próprio, o futuro. 

O futuro, como o sol que esperamos para ver o que nos cerca, é o tempo, 

unicamente feito de esperança, sonho e utopia, donde tudo vem e em 

função do qual caminhamos para alguma “espécie de porto”. O futuro 

é também, e radicalmente, o que nos surpreende e, surpreendendo-nos, 

nos cega com a evidência de que o passado não garante nada 

(LOURENÇO, 2004, p. 68). 

 

 

 

II.7 Cultura brasileira: europeizada 

Recentemente, em visita ao museu do Louvre em Paris, pudemos notar o quanto 

eu, brasileiro, consigo dialogar com a arte e a cultura europeias. Curiosamente, pouco 

tempo após ter retornado, assisti a um documentário sobre o mesmo museu, onde um dos 

seus dirigentes anunciava com satisfação que o brasileiro já era o terceiro maior público 

em visitação à instituição nos últimos anos e que o motivo para isso, segundo o seu 

entendimento, eram os fortes pontos de contato que havia entre a cultura brasileira e a 

europeia - algo que não observava na maioria dos povos asiáticos, por exemplo. 

Colocando isso de outra forma, a cultura brasileira é fortemente europeia. Arthur Ramos 



43 

 

(1975, p.35) explica que a europeização cultural é a manifestação maior da cultura 

ocidental, estando em seu cerne as ideias de difusão e imperialismo cultural, ou seja, a 

imposição, aos povos que submeteram, dos seus principais traços técnicos e não 

materiais. Isso, obviamente, também ocorreu no Brasil. 

A cultura ocidental é basicamente a cultura que conhece as cidades, não 

exatamente citadina, mas que tem como parâmetro a cultura dos habitantes urbanos. 

Respondendo à pergunta: o que é a cultura ocidental? Responde Arthur Ramos: 

Do ponto de vista do homem comum é esse conjunto de traços de ordem 

material e não-material, que caracterizam o homem chamado 

“civilizado” em contraposição ao “não-civilizado”. Isso foi uma 

herança do mundo greco-romano, onde se formou o conceito de 

“Civilização”. O cidadão (civis), ou o habitante da cidade, era aquele 

que revelava qualidade de civilitas, isto é, de polidez, de urbanidade, 

atributos da cultura das cidades, em oposição aos “bárbaros”, inferiores 

e inumamos, que viviam em horadas tribais, além das fronteiras dos 

impérios mediterrâneos” (RAMOS, 1975, p. 34). 

 

 Ramos explica que, logo que o empreendimento da colonização teve início, os 

ameríndios e depois os negros africanos formavam a classe social mais baixa, a escravaria 

geral. É certo que, muito cedo, tiveram início os cruzamentos interétnicos, resultando o 

mameluco. Este possuía um status social um pouco mais alto. Do cruzamento do grupo 

inicial de colonos de São Vicente com as índias tiveram início os primeiros núcleos 

populacionais mamelucos, que povoaram grande parte de Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso e o Sul do país (Ramos, 1976, pp. 97, 98). Em Pernambuco, Duarte Coelho 

Pereira, ali chegado em 1535, favoreceu enormemente a povoação, mandando buscar 

colonos da Metrópole, das Ilhas Canárias e da Galiza. Espanhóis também foram recebidos 

e produziram extensa prole com as índias da região: “tanto prosperou a colônia, que bem 

se justificou o nome de Nova Lusitânia que lhe foi dado” (Ramos, 1976, p. 99). 

 Na região vicentina aparentemente houve certa hegemonia de colonos do Sul de 

Portugal. Destarte, ao verificarem-se os troncos dos primeiros 151 povoadores de São 

Paulo, nota-se que da Estrematura vieram 21 colonos, do Alentejo 16, do Douro 15, dos 

Açores 16 e das demais províncias, menos que 15. Também foram contados 28 espanhóis 

e 10 estrangeiros: flamengos, italianos, franceses, 1 inglês e 1 alemão (Ramos, 1975, p. 

102). 
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 Diante da prosperidade das terras do Brasil propaladas na Metrópole, engenhos 

foram instalados e novas sesmarias foram demarcadas. Dava-se combate aos franceses e 

fundava-se a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os jesuítas tratavam do contato 

com os indígenas e, dessa forma, a conquista se consolidava e davam-se os primeiros 

passos em direção ao Sertão, conforme Ramos: 

O elemento português do primeiro século da colonização ocupava os 

pontos extremos da escala social. Ou eram fidalgos, elementos da 

nobreza peninsular, aqui chegados como donatários, sesmeiros, ou 

senhores de engenho; ou eram plebeus e degradados, homens de baixa 

condição, que para aqui vinham ou cumprir pena, ou em busca de 

aventuras e de fortuna. Entre uns e outros, vêm colocar-se 

posteriormente, os elementos urbanos de uma classe média incipiente 

no Novo Mundo: os merceeiros, os ourives, os pequenos comerciantes, 

intimamente ligados ao elemento judeu sefardim... (1975, p. 105). 

 

 

 A política de imigração seguiu forte pelos séculos XVII e XVIII. Em agosto de 

1750, o Estado do Maranhão foi contratado para o transporte de um total de mil pessoas 

vindas dos Açores, em  navios que ficaram conhecidos como “navios dos casais”. Ao 

chegar ao porto, o colono deveria receber ferramentas (um machado, duas enxadas, uma 

enxó, um martelo, um facão, duas facas, duas tesouras, duas verrumas, uma serra com 

lima e trava), uma espingarda, dois alqueires de sementes, e três animais: duas vacas e 

uma égua. Outro navio de casais transportou, em 1752, quatrocentos e trinta pessoas 

(Ramos, 1975, p. 106). Além do Vale Amazônico, onde, na opinião de Arthur Ramos, a 

política de colonização de Portugal nos primeiros anos foi a mais acertada possível 

(desenvolvimento agrícola, criação de rebanhos, comércio de madeiras, etc.), navios de 

casais também foram enviados de províncias portuguesas para o Rio de Janeiro e para 

povoamentos no Sul do Brasil. 

 Arthur Ramos (1975, p. 124) assinala que a herança não-material dos tempos 

coloniais foi de suma importância para que o Brasil se tornasse o que é hoje. A 

organização familiar, social, política, econômica e religiosa foi fortemente marcada pelos 

padrões peculiares do patriarcalismo, da própria escravidão, na relação entre senhor e 

escravo, de latifúndio, do catolicismo doméstico, bem como, na administração 

aristocrática e semifeudal: “Eram os padrões culturais portugueses transplantados ao 

Novo Mundo”. Da mesma forma que o português se amalgamou com os povos com os 

quais teve contato, misturando-se e gerando nova gente, tinha também uma 

impressionante capacidade de compreender e assimilar os padrões de Cultura deles:  
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A amalgamação sempre se acompanhou da aculturação correspondente 

(...). Já na Metrópole, percorrida desde idades remotas pelos vários 

povos mediterrâneos, a Cultura portuguesa é híbrida, incorporando 

velhos traços dos povos mediterrâneos, aí se incluindo os próprios 

africanos. No domínio religioso, isso pode ser mais claramente 

observável. Em Portugal, o Cristianismo encontrou divindades, crenças 

e cultos, quer dos tempos proto-históricos, quer das religiões lusitano-

romanas e até as de origem asiática e africana (RAMOS, 1975, p. 125). 

 

 O autor informa os números registrados pelo Departamento Nacional de 

Imigração, onde se verifica o total de estrangeiros que deram entrada  no Brasil entre 1890 

e 1973 (Ramos, 1975, p, 40-141): 

 A distribuição por decênios fica da seguinte forma (Ramos, 1975, p. 41): 

1884 a 1893 ...............................................................................................    833 668 

1894 a 1903 ...............................................................................................    862 090 

1904 a 1913 ............................................................................................... 1 006 617 

1914 a 1923 ...............................................................................................    503 981 

1924 a 1933 ...............................................................................................    737 223 

1934 a 1943 ...............................................................................................    197 238 

1944 a 1953 ...............................................................................................    348 443 

1954 a 1963 ...............................................................................................    459 285 

1964 a 1973 ...............................................................................................      86 457 

 

 Claramente, o ápice da imigração para o Brasil se deu na década que antecedeu a 

primeira Grande Guerra Mundial. Segundo o autor, fazendo a devida distinção entre a 

influência europeia do tempo colonial, a portuguesa, a holandesa e a espanhola, daquela 

dos chamados “imigrantes” que se deu com o país já independente, conforme quadro 

acima, os italianos foram os mais numerosos, seguidos de portugueses, espanhóis, 

japoneses, alemães e outros grupos menores (Ramos, 1975, p. 41). Os três maiores grupos 

que, segundo o autor, perfazem aproximadamente noventa por cento do total de 

imigrantes que se transferiram para o Brasil no momento mais significativo do 

movimento, são todos de matriz cultural católica. Já em 1920, o Recenseamento brasileiro 

indicou um total de 1.565.961 estrangeiros que residiam no país, incluindo os já 

naturalizados; em1940 indica a soma de 1.284.716, não inclusos os naturalizados, 

mostrando que os portugueses estavam em primeiro lugar (27,59%), seguidos dos 

italianos (22,20%), espanhóis (11,53%), japoneses (10,98%) e alemães (5,50%) (Ramos, 

1975, p. 41). Observa-se que, embora a porcentagem tenha diminuído, a parte majoritária 

do contingente é de tradição católica (mais de 60%), sugerindo que esse foi um forte fator 
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identitário que deve ter contado, e muito, na decisão dos migrantes de se transferirem para 

o Brasil, país latinizado e católico, segundo Gilberto Freyre. 

 Segundo Ramos, os portugueses, diferentemente daqueles que para aqui vieram, 

tornaram-se “onipresentes” e se misturaram com grupos não europeus constituídos de 

índios e negros, formando assim a base da formação étnica do país; os portugueses vindos 

nas levas de imigração posteriores concentraram-se nas cidades, mostrando-se elementos 

quase que exclusivamente urbanos. Dessa forma, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e o Vale do Amazonas foram os principais locais de fixação das populações lusas. No 

caso dos italianos e dos espanhóis, estabeleceram-se principalmente em São Paulo, 

espalhando-se depois para estados do Sul, bem como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já 

os alemães fixaram-se no sul do país e os japoneses em São Paulo (Ramos, 1975, p. 42). 

 

III O MEDIEVALISMO 

 Veremos alguns elementos do universo caipira que se ligam a uma cosmovisão 

tipicamente medieval, quais sejam: o medo, o carnaval e a monarquia. 

III.1 O Medo 

 Medo é a insegurança associada ao evitar da dor física ou emocional, bem como 

o impedimento da satisfação em ambas as áreas. A insegurança pode originar-se na 

simples expectativa - na verdade, na ansiedade. Ela se apresenta constantemente na vida 

humana diante de fatos ou ocasiões que se quer muito, bem como, dos que não se quer 

em hipótese alguma. Portanto, o medo é causado não apenas por não se saber o futuro, 

mas especialmente por não se poder determiná-lo. Para diminuir a sensação de 

insegurança, o indivíduo procura planejar seu futuro e convencer-se de que as coisas 

acontecerão da forma como projetou. Aqueles que são menos elaborados confiam 

simplesmente no “mecanismo” de um dia após o outro, como garantia de uma mesmice 

básica. Em outras palavras, acreditam que haverá outro dia para ser vivido e que farão as 

mesmas coisas que têm feito. 

A modernidade “matou” muitos dos medos que eram comumente experimentados 

pelos homens, especialmente aqueles ligados a crenças em criaturas malignas, físicas ou 

espirituais, que habitavam o imaginário popular. No entanto, muitas delas ainda 

prevalecem no Brasil, especialmente entre os menos expostos à modernidade nos rincões 
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da nação. No que diz respeito a acontecimentos inesperados, tornou-se proverbial a 

expressão de cunho fortemente cristão: “o futuro pertence a Deus”. Baseados neste 

princípio, as populações brasileiras constituídas já a partir da colonização caminhavam 

em direção ao amanhã. De igual forma, tão proverbial quanto a primeira, há uma segunda 

expressão: “Se Deus quis assim...”. Agora, refletindo a terceira petição da Oração do Pai 

Nosso: “seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”, o catolicismo ensina a 

sujeição aos propósitos de Deus, muitos deles encobertos ao homem. O ser humano deve 

render-se ante a vontade divina. Devido às difíceis condições e à rudeza da vida caipira, 

era comum uma mãe amargar o sepultamento de três ou cinco filhos dos doze ou quatorze 

que trouxe ao mundo. No entanto, sua vontade era resignada, as perdas assimiladas, 

exatamente por acreditar que fora essa a vontade de Deus. A cosmovisão que se tinha era, 

portanto, fortemente teocêntrica. Tudo era lido, medido e entendido à luz da ideia de 

Deus, conforme defendida pelo catolicismo. Nas Escrituras Cristãs, a primeira vez que o 

ser humano experimentou o medo, foi quando se percebeu desamparado por Deus na 

desobediência original de Adão. Aparentemente, o antídoto ao medo e à insegurança, à 

privação e ao desamparo, encontrado pelo povo brasileiro no Brasil colônia e império, foi 

o retorno ao Criador, a confiança cega na vontade de Deus e a aceitação de seus 

propósitos. Apesar de muitos medos “irracionais”, o homem medieval está estável e 

confiante, diferente do homem pós-moderno deslocado, fragilizado e inseguro. 

 

III.1.1. Medo do Mar 

Jean Delumeau reconhece a experiência de intenso medo como característica da 

Idade Média. Temia-se o mar. Certamente evocando o pano-de-fundo do catolicismo 

medieval, o autor relata a noção que tinham as sociedades europeias que percebiam o 

oceano como lugar do domínio de Satanás e, por isso, ícone do maligno. Recorrendo à 

citação de Rabelais como exemplar do pensamento medieval, Delumeau explica que se 

percebia a necessidade de “exorcizar o mar”. Em meio à tempestade, Rabelais faz seu 

personagem dizer: 

‘Creio que todos os diabos estão enfurecidas hoje ou que Prosérpina 

está em trabalho de parto. Todos os diabos dançam com sinetas’ (cap. 

XIX. E ainda: ‘Creio que hoje é a infesta festa de todos os milhões de 

diabos’ (cap. XX). Panurgo lhe dá a réplica: ‘Creio que todos os 

milhões de diabos têm aqui seu capítulo provincial, ou brigam pela 

eleição de novo reitor’ (cap. XX)” (RABELAIS, apud DELUMEAU, 

2011, p. 67). 
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 Em Portugal, a tradição dos navegantes exigia a recitação do prólogo do 

Evangelho de João, texto típico do ritual de exorcismo medieval, para garantir uma boa 

viagem. Os espanhóis, a fim de alcançar mares tranquilos, mergulhavam relíquias de 

santos nas águas. Delumeau explica que se acreditava que a tempestade não passaria por 

si mesma como fenômeno natural. Era imprescindível a ação sobrenatural da virgem ou 

de um dos santos, com predileção por São Nicolau, para deter o mal. O poder que 

atribuíam aos santos para vencer o maligno mar acreditavam tê-lo recebido daquele que 

andou por sobre as águas e pacificou a tempestade, uma clara referência ao episódio da 

vida de Jesus Cristo no Mar de Tiberíades (Delumeau, 2011, p. 67). É sabido que no Livro 

de Apocalipse, o mar é o lugar de onde vem a mais furiosa besta, imagem e semelhança 

do dragão. Já no Antigo Testamento, é o lar do “leviatã”, a fera maligna que foi derrotada 

por Deus. 

 

III.1.2 Medo do Novo e do Diferente 

 Na opinião de Delumeau (2011), o medo expresso em todas as “crenças lendárias” 

e “exageros assustadores” é produto do “medo do outro”, isto é, “de tudo que pertence a 

um universo diferente” (página). Certamente, em nossa pesquisa, destaca-se a questão da 

identidade, especialmente o medo de sua suposta “perda” ao ser construído pelo “outro”. 

No entanto, argumenta o autor, a tensão causada pela separação imposta pelo mar não era 

apenas negativa, podendo alternar repentinamente para o positivo, verdadeiro 

magnetismo para os exploradores e energia vital para os reinos europeus. Explica 

Delumeau (2001) que: 

A imaginação coletiva da Europa na Idade Média e na Renascença 

inventava, para além dos mares luxuriantes e luxuriosos, paraísos cujas 

miragens arrancaram para fora dos horizontes familiares descobridores 

e aventureiros. O distante – o outro – foi também um ímã que permitiu 

à Europa sair de si mesma (p. 73). 

 

Todavia, Delumeau alerta para o fato de que a atitude mais comum diante do outro 

desconhecido, do “estranho”, foi o recuo e o afastamento. Cita como modelo o conselho 

do bizantino Kekavmenos, do século XI, que exortava: “Se um estranho chega à tua 

cidade, liga-se a ti e entende-se contigo, não confia dele: ao contrário, é então que precisas 

precaver-te” (p. 74). 
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Isso justificaria, continua o historiador francês, a animosidade com a qual os 

“forasteiros” eram tratados nas aldeias da Europa medieval. Afirma que havia verdadeira 

cólera se, por exemplo, uma moça se casasse com alguém de fora, bem como silenciosa 

conivência dos habitantes locais diante das autoridades, caso qualquer estranho fosse 

maltratado. Aos forasteiros também poderia ser imputada a culpa por uma calamidade ou 

desastre natural. Aos judeus atribuíam as epidemias. Havia também rixas entre os 

próprios europeus, literalmente estampadas em “retratos pouco lisonjeiros” dos séculos 

XV e XVI (p. 74). 

 O medo também estava associado à recusa do “novo”. A perda da estabilidade 

proporcionada pela tradição perene e imutável não era bem quista pelos cidadãos 

europeus medievais. O “novo” muitas vezes significava para eles insegurança. Dessa 

forma, o medo relacionado à recusa do novo, segundo Delumeau, esteve também ligado 

às agitações religiosas. Como não poderia deixar de ser, a Reforma, movimento que 

verdadeiramente cindiu em duas a religião da Europa e, porque não dizer, o próprio 

continente, é tomado por ele como exemplo. O cristianismo ocidental, até então católico, 

isto é, universal, agora se viu em forte competição interna, intensas brigas por adeptos. 

Os protestantes não buscavam exatamente o “novo”; pelo contrário, pregavam a volta à 

pureza original da Igreja Primitiva e libertar as Escrituras de todos os acréscimos e 

interpretações erradas feitas com o passar do tempo: “Assim, em todo percurso 

protestante, até em suas violências, pretendia-se o retorno ao passado, fazia-se referência 

à idade de ouro da primitiva Igreja, recusavam-se as inovações sacrílegas acumuladas 

pelo papismo no decorrer das eras” (Delumeau, 2011, p. 79). No entanto, segundo 

Delumeau, tal objetivo parecia aos olhos de muitos que nasceram formatados pelo 

Catolicismo medieval, a proposição de algo diferente: 

Mas as populações estavam habituadas às imagens, às cerimônias, aos 

sete sacramentos, à hierarquia, à organização católica. Desse modo, 

para muitos os protestantes pareceram audaciosos inovadores e assim 

foram considerados perigosos: suprimiam a missa, as vésperas, a 

quaresma, não reconheciam mais o papa; repudiavam em bloco o 

sistema eclesiástico instalado havia séculos e a instituição monástica; 

desvalorizavam o culto à Virgem e aos santos. A verdade é que 

introduziam no próprio coração do cotidiano mudanças 

verdadeiramente inauditas. Na França, os “conventículos” protestantes 

– isto é, as reuniões culturais dos reformados – foram rapidamente 

objeto de lendas caluniosas, e o aspecto voluntariamente austero dos 

discípulos de Calvino tornou-se ele próprio suspeito a toda uma parcela 

de opinião. A regente dos Países Baixos certamente exprimia o 

sentimento de muita gente quanto denunciava “o perigo iminente de 
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uma destruição e subversão geral e próxima da religião antiga e 

católica, juntamente com o estado público” (p. 79-80). 

 

 A nova proposta protestante gerou não apenas a desconfiança de muitos, mas 

igualmente atraiu olhares inamistosos e julgamentos pejorativos, reações humanas 

comuns ao medo daquilo que é diferente. Apresentada como “nova doutrina” e “nova 

religião”, o protestantismo abalou a Europa. Na França, era rotulado como religião 

importada dos “cães genebrinos”. Abraçar a fé protestante era, como se dizia, adotar “a 

moda de Genebra”, a mudança de religião que traria consequências inevitáveis 

(Delumeau, 2011, p. 80). 

 A cosmovisão medieval europeia estava centrada na recuperação constante do 

passado. Poderíamos dizer que é um avançar de costas. O referencial para o qual todos 

olhavam estava muito atrás nas vagas do vento. Delumeau aponta que não havia no povo 

vontade de ser inovador. Qualquer mudança implicava “perturbação da ordem”. A 

experiência daquilo que não era habitual sempre trazia a aura de algo arriscado, revestido 

de perigo. Mesmo a mudança do calendário imposta pelo próprio papa não deixou de 

causar receio, em alguns casos, até mesmo pânico. Delumeau conta que na Alemanha 

protestante, quando foi adotado o calendário gregoriano no final do século XVI, grande 

horror foi causado no povo. O medo era que ocorresse uma grande hecatombe. Houve 

grande desconfiança de que o calendário “papista” causasse novas revoltas religiosas. No 

entanto, conclui o autor, “no fundo, o que certamente perturbava era essa modificação 

inaudita do cômputo dos dias” (p. 82), isto é, o “novo” e o “diferente”. 

 

III.1.3 O demônio mora ao lado 

Delumeau (2011) observa ainda que: “Nas epidemias demoníacas que devastaram 

a Europa nos séculos XVI e XVII, aparecem em primeiro plano relações de vizinhança 

hostil: entre duas aldeias próximas ou entre clãs rivais no interior de uma mesma 

localidade” (p. 85). Continua seu arrazoado com alguns dados aterradores: informa, por 

exemplo, que em Bilbao, em 1555, a acusação de um grupo de aldeões a uma família a 

quem eram hostis, levou ao aprisionamento por feitiçaria de vinte e uma pessoas 

aparentadas. Aos vizinhos comumente eram atribuídos comportamentos maléficos: 
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Um exemplo entre mil: os gestos diabólicos de Claudine Triboulet, que 

acaba por ser condenada à morte em 1632 pelos juízes do bailio de 

Luxeil. Ela compra por cinco francos um dossel de certa Lucie Coussin. 

Quando esta toma em seguida sua bolsa para uma compra, ali não 

encontra mais do que pó. Algum tempo depois, Claudine traz um pão 

para Lucie, que, abrindo-o à hora da refeição, ali descobre uma grande 

aranha. Ela corre apressada à casa do padre, e benze o pão. 

Imediatamente a aranha morre... e desaparece. Era portanto o diabo. No 

dia de São Lourenço, Lucie como uma pera que Claudine lhe deu: logo 

‘queima-lhe a garganta’. É preciso exorcizar a infeliz em Besançon. 

Muito evidentemente, Claudine é uma feiticeira” (DELUMEAU, 2011, 

p. 85). 

 

 Recorrendo às quantificações feitas por Macfarlane, Delumeau mostra o quão 

comum eram as denúncias por práticas proibidas pela igreja, especialmente envolvendo 

pessoas próximas ou da mesma vizinhança. Pelo levantamento feito, notou-se que de 

quatrocentos e sessenta “incriminações por malefícios” entre 1560 e 1680, somente 

cinquenta envolviam pessoas que não habitavam a mesma aldeia. Colocando isso de outra 

forma, feiticeiro e enfeitiçado habitavam na mesma comunidade. A proximidade do 

feitiço pode também ser percebida por outro dado: apenas cinco denúncias mostravam 

que havia distância superior a sete quilômetros entre as partes. Delumeau repara que, pelo 

que pode ser visto, o poder do encantamento não superava alguns poucos quilômetros. 

Cita compreensão análoga de Reginald Scot que em 1584 concluiu que o raio de ação da 

magia “era o de seus contatos sociais” (Delumeau, 2011, p. 85): “A suspeita em relação 

ao vizinho, que parece estar na origem de tantas denúncias por feitiçaria, foi uma 

constante das civilizações tradicionais” (p. 86). 

 

III.1.4 O Medo de Bruxas 

 Bênção e maldição andavam lado a lado no trabalho das parteiras. Recorrendo à 

obra “O martelo das feiticeiras”, percebe-se forte ligação entre as “bruxas” e as 

“parteiras”. Delumeau, citando Delcambre, diz: 

‘As parteiras’, escreve E. Delcambre, ‘eram, mais do que todos os 

outros, suspeitas de malefícios [provocando abortos acidentais e 

nascimento de crianças natimortas]’. Uma delas, originária de Raon-

I’Etape, confessou que ‘Mestre Persin’ – era assim que chamava Satã – 

‘a persuadira [...] a fazer morrer todas as crianças que trouxera ao 

mundo [...] A fim de que não recebessem o batismo’. Graças a ela, ele 

teria ‘levado mais de doze delas ao sabá’, não munidas desse 

sacramento. Abortadoras e feiticeiras em potencial, as parteiras foram 

estritamente vigiadas pela Igreja tridentina, que pediu aos padres de 
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paróquia que se investigassem e confirmasse se sabiam administrar o 

batismo” (DELUMEAU, 2011, p. 89). 

 

A ferrenha oposição a este tipo de “magismo”, isto é, crenças “extra bíblicas” e 

que fugiam ao controle das religiões oficiais, nos países protestantes e nas dioceses mais 

rigorosas, empurrou-o para a clandestinidade. Todavia, em outros lugares, em linha com 

a tradição católica, a Igreja romana abraçou e cristianizou as práticas e ritos anteriores à 

fé cristã que ainda sobreviviam. Dessa forma, manteve o controle da religiosidade 

popular. Somente rechaçava abertamente aquelas condutas e cerimônias que teimavam 

em colocar-se sob o dossel da igreja. Essa é a explicação para a existência daquilo que o 

historiador francês chama de “magismo cristão”, certo sincretismo que se manteve como 

uma das maiores marcas da religiosidade ocidental (Delumeau, 2011, p. 101-2). 

 

III.1.5 O medo de Criaturas Malignas 

As crenças anteriores ao cristianismo garantiam certa aura “sobrenatural”, 

excitando especialmente o medo de monstros e criaturas tidas como diabólicas. Destarte, 

explica Delumeau, houve grande produção literária nos séculos XVI e XVII por parte de 

demonólogos franceses. Segundo o autor, o principal assunto dissertado por eles foi a 

licantropia  - crença popular que entendia como inquestionável a possibilidade de homens 

serem transformados em lobo De igual forma, continua, houve grande número de 

condenações a “feiticeiros acusados de canibalismo”. Outros pensavam que era o diabo 

que os fazia tais. Por fim, também havia os que criam que os lobisomens eram, na 

verdade, feiticeiros que, pactuados com o diabo, assumiam a forma animal a fim de saciar 

seu desejo por sangue. Embora não houvesse pleno acordo sobre as causas da licantropia, 

havia unanimidade no fato de que o lobo era um animal satânico. Delumeau (2011, p. 

104) lembra que a palavra lobisomem originou-se na antiga Germânia e tem como 

significa básico “homem-lobo”, o que, segundo ele, exemplifica o pensamento dos 

camponeses da época sobre o assunto. A malignidade reconhecida na besta fera era 

tamanha que chamar alguém de lobisomem no final do século XVII era uma das piores 

ofensas que se poderia fazer, digna, até mesmo, de reparação pública. 

 Conquanto o medo seja inegável experiência de todos os homens, sem exceção, 

há culturas mais afeitas a ele, incentivado pelas crendices e/ou costumes próprios, alguns 
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hediondos a nossos olhos, como é o caso, por exemplo, do infanticídio yanomami.  A 

Civilização Caipira, a Paulistânia e todo o país foi formado embebido a várias crenças 

oriundas das várias culturas que a compuseram. Assim, medos portugueses, indígenas e 

africanos deram vida a temidos personagens tais como lobisomem (europeu), curupira 

(indígena) e o saci-pererê (possivelmente surgido entre os índios no sul do Brasil, 

transformado pela mitologia africana em sua forma final). Além disso, várias 

“assombrações” também são relatadas, manifestações tidas como sobrenaturais de 

fantasmas e espíritos desencarnados. No último capítulo, tais crenças serão 

exemplificadas em sujeitos oriundos do mundo caipira. O que nos cabe compreender é 

que os diferentes contextos culturais trouxeram esses temidos elementos para o 

imaginário popular, afetando-o profundamente. O discurso cultural brasileiro às vezes é 

expresso em meio a gritos de pavor e assombro... 

 

IV APEGO À MONARQUIA 

Parece que os medos medievais tinham a contrapartida no apego quase mitológico 

a figuras de poder. Assim, o rei desempenhava papel muito importante na crença popular, 

como figura de sumo bem. Delumeau aponta que havia “crença na inesgotável bondade 

do soberano”, tido como “pai” dos seus súditos, exercendo, portanto, cuidado paternal e 

por este prisma o povo media suas ações: sempre visando o benefício da população. 

Qualquer mazela no governo que causasse sofrimento ao povo, quer a exploração quer a 

negligência, os súditos não reputam culpa ao monarca, mas a seus ministros e aos agentes 

locais que o enganavam. Por isso, arremata o autor, “durante séculos, não houve revolta 

contra o rei – era um personagem sagrado acima de qualquer suspeita –, mas apenas 

contra seus indignos servidores” (Delumeau, 2011, p. 77). A monarquia era “divina”. Por 

isso, quando o caldeirão social assumia contornos de panela de pressão, a ebulição 

popular condizia o povo à revolta, não contra o rei, mas contra um sistema corrupto que 

o aprisionou, deixando-o impotente para bem governar. Dessa forma: “Revoltar-se era 

ajudar o rei a livrar-se das sanguessugas da nação” (p.77). Pensava-se na revolução como 

uma forma de ajudar o monarca, uma espécie de cooperação popular desejada, intimada 

e ordenada por ele. Em outras palavras, quando a condição social tornava-se calamitosa, 

acreditava-se que o desejo do rei era que o povo fizesse justiça com suas próprias mãos 

contra os inimigos da coroa (p. 77). Delumeau exemplifica com o “Grande Medo” de 

1789, conforme percebido por Lefebvre: 
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Depois de 14 de julho, Luís XVI, como acreditava bom número de 

camponeses, decidira rebaixar o poder dos privilegiados e redigira 

instruções nesse sentido. Mas conjurados impediam sua publicação, e 

os padres abstinham-se de lê-las na homilia. Apesar desse silencia, 

convenceram-se de que o rei ordenara queimar os castelos e outorgara 

algumas semanas de permissão para essa santa tarefa (Apud 

DELUMEAU, 2011, p. 77). 

 

 Embora em modelo diferente, a civilização caipira também mostrava grande 

apreço pelo rei, objeto de irrestrita confiança, associando-o sempre a alguém que traria 

uma condição social melhor para o povo em geral. Augiste de Saint-Hilaire (1976) 

registra: 

Os paulistas dedicavam havia tanto tempo um amor tão arraigado ao 

seu rei que, em 1822, vários meses depois que ele partira, os habitantes 

das zonas rurais ainda o consideravam como árbitro supremo de sua 

vida e da de seus filhos. Na sua opinião, ainda era ao rei que pertenciam 

os impostos, o pedágio dos rios, enfim, o país inteiro. Não havia um 

único lavrador da Província de São Paulo que não repetisse estas 

palavras: ‘Prometeram-nos tanta felicidade com essa constituição, e 

ainda vivemos em meio a contínuos temores. Outrora podíamos 

permanecer sossegados em nossas casas, agora somos forçados a deixar 

nossas mulheres e nossos filhos para ir restabelecer a paz no Rio de 

Janeiro ou em Minas. Não seria melhor se fôssemos governados pelo 

nosso rei, cumprindo ao nosso capitão-geral decidir tudo sozinho, e não 

por um bando de gente que vive brigando entre si e nos mandam de um 

para outro quando temos uma petição a fazer, sem mostrar a menor 

compaixão para com os pobres? (p. 49). 

 

 Apego à monarquia não significa apego ao rei necessariamente, mas à forma de 

governo. No Brasil, vários foram os chamados movimentos messiânicos que, em alguns 

casos, seus líderes se proclamaram “reis” ainda no período monárquico. Mesmo a Guerra 

do Contestado, ligada diretamente à figura de João Maria de Agostini que veremos à 

frente, preconizava um reino encantado que teria à frente figuras como José Maria, João 

Maria, ou, ainda, São Sebastião. De certa forma, isso está impregnado no discurso 

identitário cultural, pois o Brasil continua súdito de reis: Pelé (do futebol), Roberto Carlos 

(simplesmente, o “Rei”), o Momo (no carnaval) e outros. 

  

V O CARNAVAL 

Quando falamos de “carnaval” devemos entender que se originou como típica 

festa medieval. Bakhtin (2013) assinala que as peculiaridades das formas e ritos e dos 
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espetáculos cômicos da Idade Média, bem como sua natureza e modo de existência, 

precisam ser muito bem compreendidos. Deixa claro que nada tem a ver com os ritos 

religiosos ligados, por exemplo, ao culto cristão. Admite alguma ligação comum, mas 

ligada remotamente às suas origens. Os conceitos que norteiam todos os atos 

carnavalescos põem de lado, necessariamente, o dogmatismo religioso, pois é 

essencialmente uma libertação das amarras religiosas e eclesiásticas. De igual forma, são 

desprovidos completamente de misticismo e de piedade, isentos também de magia e 

encantamentos. Na verdade, explica o autor, muitas vezes são paródias da liturgia 

religiosa que eles bem conheciam. Todas as expressões carnavalescas são, portanto, 

definidas como exteriores à Igreja e a toda religião, focando-se exclusivamente no vivido 

do povo. Na opinião de Bakhtin, por estarem relacionados ao jogo e às imagens, são 

eminentemente formas do espetáculo teatral. Na verdade, a ligação era a tal ponto, que 

podem ser considerados até, de certa forma, uma parte dos espetáculos teatrais medievais. 

No entanto, seria um erro considerar o carnaval como forma puramente artística do teatro 

e não pode ser considerado circunscrito ao domínio da arte. De fato, é um ponto de 

intersecção entre a arte e a vida: “Na realidade, é a própria vida apresentada com os 

elementos característicos da representação” (p. 6). Característica imanente a todos as 

expressões carnavalescas é que ignoram qualquer distinção entre atores e expectadores, 

não tem palco ou plateia.  

Argumentamos em outro lugar a importância do relacionamento entre a utopia e 

a esperança. Recorrendo a Desroche, conforme Roger Bastide, percebemos a dificuldade 

daqueles que distinguem o homem que está em pé ou sentado, do homem deitado e 

sonhando: 

Ainda que peculiares, todas as coisas que são vivenciadas pelo ser 

humano compõem a sua experiência. Quanto às aspirações do sujeito, 

aparentemente, a utopia e a esperança são irmãs gêmeas: “Em utopia, 

esperança de outra sociedade. Em esperança, utopia de outro mundo. 

Em uma e outra, estratégia e alteridade” (DESROCHE, 1985, pp. 29, 

30). Desroche, reconhecendo o cruzamento entre esperança e utopia, 

identifica a falha de entender a esperança como utopia bem-sucedida, e 

utopia, como esperança frustrada, por tais conceitos não permitirem 

oposição estrita. (DESROCHE, 1985, pp. 31, 32). Opta por um viés de 

definição religioso, a saber, definindo a utopia como religião 

secularizante e a religião como utopia sacralizante (ALMEIDA JR., 

2011 [b], pp. 64, 65). 

Os sonhos também constituem o vivido. No caso do carnaval medieval, uma 

segunda expressão do vivido. Bakhtin argumenta que o palco teria destruído o carnaval, 
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da mesma forma que a destruição do palco teria eliminado o espetáculo teatral. O que 

pode ser chamado de “expectadores” do carnaval, não assistem, mas participam, vivem-

no. O carnaval é, por sua própria natureza, para o povo. Na vigência do carnaval, não se 

conhece outra vida ou experiência, pois ele é “onipresente” na sociedade medieval 

europeia, desconsiderando toda e qualquer fronteira espacial. Impera uma única lei que é 

rigorosamente observada: a completa liberdade: “O carnaval possui um caráter universal, 

é um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e sua renovação, dos quais participa 

cada indivíduo. Essa é a própria essência do carnaval, e os que participam dos festejos 

sentem-no intensamente” (Bakhtin, 2013, p. 6). 

As principais personagens da cultura cômica da Idade Média são os bufões e os 

bobos. São elas que, de certa forma, tornam o carnaval algo constante e permanente fora 

do período carnavalesco: 

Os bufões e bobos, como por exemplo o bobo Triboulet, que atuava na 

corte de Francisco I (e que figurava também no romance de Rabelais), 

não eram atores que desempenhavam seu papel no palco (à semelhança 

dos comediantes que mais tarde interpretariam Arlequim, Hans Wurst, 

etc.). Pelo contrário, eles continuavam sendo bufões e bobos em todas 

as circunstâncias da vida, ao mesmo tempo real e ideal. Situavam-se na 

fronteira entre a vida e a arte (numa esfera intermediária), nem 

personagens excêntricos ou estúpidos nem atores cômicos (BAKHTIN, 

2013, p. 7). 

 

 A referência a bufões e bobos não está, como explicou Bakhtin, diretamente ligada 

à representação, por serem expressões da própria vida, ou, uma segunda vida, como 

explicará Bakhtin. É o arlequim que se relaciona com a representação e é ele, então, que 

se relaciona principalmente com o discurso. Signorini (2006b) recorre exatamente a 

Bakhtin para explicar que é na relação e no espaço de injunção/disjunção entre o corpo e 

a linguagem que se instaura a figura do arlequim, figura estritamente ligada às artes do 

espetáculo. A autora afirma se tratar de algo diretamente consequente da cultura 

carnavalesca medieval trazendo, como característica fundante, um universo materialista. 

É marcado pelo riso característico das festas de rua, “pelas inversões e metamorfoses e 

pelas formas populares do grotesco, ou seja, pelo realismo exagerado de formas abertas, 

ambivalentes e móveis, através das quais circulam as forças que unem o micro e o 

macrocosmo (Bakhtin, 1993)”. Signorini prossegue explicando que a representação atual 

do arlequim, visto como “um saltimbanco de capa multicolorida; rei do disfarce e símbolo 
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da astúcia e da esperteza”, está associada à tradição popular da Commedia dell’Arte 

italiana como mediação para toda a expressão popular do teatro erudito (p. 346). 

O carnaval não é apenas a própria vida em representação, mas uma segunda vida 

do povo pautada no princípio do riso. É o que explica Bakhtin. Descrita como 

eminentemente vida festiva é a característica fundamental de todas as expressões, ritos e 

espetáculos cômicos medievais. Pode-se dizer que há ligação externa com as festas 

religiosas, especialmente por coincidir com os primeiros dias da quaresma, embora sem 

referir-se a qualquer práxis eclesiástico-religiosa. Há ligação com as antigas festividades 

pagãs de colheita, que continham no seu ritual alguma comicidade. O referido autor 

informa que todo tipo de festividade é uma forma primordial e determinante da civilização 

humana. Explica que não precisam ser explicadas como ligadas a condições ou propósitos 

do trabalho grupal, muito menos, à necessidade do descanso físico periódico. As 

festividades guardam sempre estrita relação com o tempo, tanto o cósmico, como o 

biológico e o histórico. Outro fator muito importante é que sempre se ligam a períodos de 

crise, verdadeiro transtorno no vivido quanto à natureza, a sociedade e o próprio homem. 

Por isso, são temas centrais a morte e a ressurreição, a alternância e renovação (Bakhtin, 

2013, p. 7-8). Certamente, a identidade está intimamente ligada a essa ideia. A construção 

da identidade e o vivido são as duas faces da mesma moeda. Nesse sentido, cada um é 

também autor de sua própria vida. Segundo Ernst Jünger: “cada um é também autor de 

sua própria vida, de sua autobiografia. Ele é seu próprio romancista e [está] consciente 

dessa tarefa” (Jünger, apud Scherer et. al., 2003, p. 25-6). Segundo tal ponto de vista, a vida 

e a representação se unem, resultando na própria identidade. 

Dessa forma, salienta Bakhtin, sob estrito regime feudal, a única forma de temas 

tão capitais como ressurreição e renovação só podiam alcançar a mais pura, plena e 

autêntica manifestação, no carnaval e em outras festas públicas e populares. É assim que 

o povo se vestia desse caráter carnavalesco, sua segunda vida, que invadia 

momentaneamente as fronteiras utópicas da universalidade, liberdade, igualdade a 

abundância. Fica claro e notório o grande contraste que se estabelece com as festividades 

oficiais, tanto as da Igreja quanto do Estado feudal. Ocorre que estas tinham como 

propósito primordial o fortalecimento e a reafirmação do status quo, do modelo de 

dominações existente, do modelo hierárquico cimentado da sociedade, exatamente o 

contrário daquilo que o carnaval objetivava conceder. O tom das cerimônias oficiais 

sempre era solene, estribado na seriedade. A quebra de toda hierarquia era central ao 
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espírito carnavalesco. Enquanto as festas e solenidades oficiais eram pesadamente 

marcadas pela diferença na proclamação de patentes e cargos dos presentes, o carnaval 

celebrava a igualdade, predominando o contato livre e familiar entre sujeitos que 

comumente viam-se separados por barreiras intransponíveis decorrentes de condição 

social, financeira, emprego, faixa etária e situação familiar:  

Contrastando com a excepcional hierarquização do regime feudal, com 

sua extrema compartimentalização em estados e corporações na vida 

diária, esse contato livre e familiar era vivido intensamente e constituía 

uma parte essencial da visão carnavalesca do mundo. O indivíduo 

parecia dotado de uma segunda vida que lhe permitia estabelecer 

relações novas, verdadeiramente humanas, com os seus semelhantes. A 

alienação parecia provisoriamente. O homem tornava a si mesmo e 

sentia-se um ser humano entre seus semelhantes. O autêntico 

humanismo que caracterizava essas relações não era em absoluto fruto 

da imaginação ou do pensamento abstrato, mas experimenta-se 

concretamente nesse contato vivo, material e sensível. O ideal utópico 

e o real baseavam-se provisoriamente na percepção carnavalesca do 

mundo, única no gênero (BAKHTIN, 2013, p. 9). 

 

 O resultado do momentâneo nivelamento social era a comunicação em praça 

pública, muito diferente do que acontecia normalmente, um tipo que seria fortemente 

reprimido fora do período da festa. Criavam-se várias formas de comunicação sem 

restrições, francas, entre os indivíduos que se viam totalmente livres de normas de 

etiqueta e, até mesmo, de decência, gerando uma forma toda peculiar de linguagem 

carnavalesca, típica de Rabelais. Evoluindo pelos séculos, a expressão do carnaval da 

Idade Média, herdeiro de ricos ritos cômicos que retrocedem às saturnais da Antiguidade, 

concentrou extenso cabedal de linguagem que expressa eficazmente as formas e símbolos, 

bem como, transmite a “cosmovisão carnavalesca”, com as complexidades e 

peculiaridade do povo. Contrária a todo ideal e perfeição, oposta a imutabilidade e 

eternidade, expressava-se por meio de modos dinâmicos e mutáveis, flutuantes e ativas. 

É exatamente por isso, argumenta Bakhtin (2013, p.9-10), que todas as expressões 

carnavalescas mostram-se cheias de lirismo, da renovação e da alternância, impregnadas 

da relatividade das verdades e dos poderes constituídos em proveito do riso e da alegria. 

Certamente, tendo o espírito carnavalesco como âmago a “renovação” e a “alternância”, 

possivelmente isso se liga também à própria construção da identidade vista como uma 

espécie de “alternância” em direção à alteridade. Festa é eminentemente “interação” e 

“relacionamento”, não podendo ocorrer no isolamento. Festejar é necessariamente 

compartir, compartilhar, o que exige a presença do outro. Destarte, o carnaval e seu 
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caráter “festivo” é também a celebração da alteridade, ambiente e “caldo de cultura” da 

continua construção da identidade. A própria experiência de viver e a edificação da 

identidade do sujeito está se tornando mais e mais alternada, em uma espécie de processo 

de alternância para a alteridade (Scherer et. al., 2003, p. 26). 

O carnaval prima pelas inversões e pelo “desvergonhar” de práticas e coisas, 

valorizando o que é geralmente desprezado. A paródia que pratica difere daquela 

praticada em nossos dias por não ser especificamente negativa, pois, além disso tem 

sempre um lado positivo: 

Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica original das coisas “ao 

avesso”, “ao contrário”, das permutações constantes do alto e do baixo 

(“a roda”), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, 

travestis, degradações, profanações, coroamentos e destronamentos 

bufões. A segunda vida, o segundo mundo da cultura popular constrói-

se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um “mundo ao 

revés”. É preciso assinalar, contudo, que a paródia carnavalesca está 

muito distante da paródia moderna puramente negativa e formal; com 

efeito, mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao mesmo tempo. A 

negação pura e simples é quase sempre alheia à cultura popular. 

(BAKHTIN, 2013, p. 10). 

 

 Uma característica marcante da festa popular é que zomba e escarnece os próprios 

burladores, incluindo na brincadeira absolutamente todos. Na opinião de Bakhtin, o 

carnaval é evolução e sem ela o povo sente-se incompleto. Na festa a população em geral 

renasce e se renova. Estabelece-se como uma das principais distinções que diferem o riso 

festivo das expressões populares daquele que é eminentemente satírico da época moderna. 

O autor satírico visa sempre o outro excluindo-se e opondo-se totalmente ao deboche. 

Além disso, como foi dito, emprega apenas humor negativo. Dessa forma, destrói-se o 

aspecto cômico do mundo e o risível, que é estritamente negativo, assume contornos 

unicamente particulares: “Ao contrário, o riso popular ambivalente expressa uma opinião 

sobre um mundo em plena evolução no qual estão incluídos os que riem” (Bakhtin, 2013, 

p.10-11). 

 A segunda forma de cultura popular cômica são as obras verbais, em língua latina 

e vulgar. Tal desejo ou opção pela “vulgaridade” vernacular traz em seu cerne o desejo 

de construção que valoriza a liberdade em relação aos “cânones” semânticos linguísticos, 

isto é, o vivido além das fronteiras do “politicamente correto da época” na transcendência 
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dos valores impostos pelo poder estatal e religioso. A língua está diretamente ligada à 

construção de nossa identidade, como pontua Grigoletto (2003): 

A língua nos constitui, ela é o “material fundador de nosso psiquismo e 

de nossa vida relacional” (Revuz, op. cit., p. 217), e as outras línguas 

que aprendemos entram em relação com essa matéria fundadora e vêm 

perturbá-la. Assim, nenhuma língua, para nenhum sujeito falante, é 

vivenciada somente como um instrumento de comunicação. Nossas 

relações com as línguas são profundas e estruturantes (p. 228-9). 

 

As obras dessa “literatura vulgar” tratadas por Bakhtin não incluem as expressões 

do folclore, embora algumas produções escritas de linguagem vulgar possam, até mesmo, 

ser categorizadas assim. Essa literatura festiva é diretamente norteada por uma 

“cosmovisão carnavalesca”. A linguagem utilizada é amplamente aquela das formas 

carnavalescas, indo além do convencional valendo-se das ousadias legitimadas pelo 

carnaval. Geralmente, estava jungida a alguma das festas tipicamente carnavalescas, 

sendo sua representação literária. Nesse tipo de literatura, “o riso era ambivalente e 

festivo” (p.11). Esses escritos compunham uma literatura especialmente festiva e 

recreativa, comumente medieval. Uma vez que os escritos carnavalescos não se aplicam 

diretamente ao nosso assunto, limito-me a fazer essa breve referência. Posteriormente, o 

autor explorará os escritos de Rabelais rotulando a concepção cômica, verdadeira 

representante do espírito carnavalesco, de realismo grotesco que tem como principal 

marca aquilo que o autor chama de rebaixamento, “a transferência ao plano material e 

corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo o que é elevado, 

espiritual, ideal e abstrato (p.16-7). O que organiza todas as expressões do realismo 

grotesco é o riso, ligado indissoluvelmente ao baixo material e corporal. O riso, segundo 

a análise bakhtiniana, é algo que tanto degrada quanto materializa. O alto e baixo estão 

plenos de significado: 

No realismo grotesco, a degradação do sublime não tem um caráter 

formal ou relativo. O “alto” e o “baixo” possuem aí um sentido absoluta 

e rigorosamente topográfico. O “alto” é o céu; o “baixo” é a terra; a 

terra é o princípio de absorção (o túmulo, o ventre) e, ao mesmo tempo, 

de nascimento e ressurreição (o seio materno). Este é o valor 

topográfico do alto e do baixo no seu aspecto cósmico. No seu aspecto 

corporal, que não está nunca separado com rigor do seu aspecto 

cósmico, o alto é representado pelo rosto (a cabeça), e o baixo pelos 

órgãos genitais, o ventre e o traseiro. O realismo grotesco e a paródia 

medieval baseiam-se nessas significações absolutas. Rebaixar consiste 

em aproximar da terra, entrar em comunhão com a terra concebida 
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como um princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento: 

quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simultaneamente, mata-

se e dá-se a vida em seguida, mais e melhor. Degradar significa entrar 

em comunhão com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre e dos 

órgãos genitais, e portanto com atos como o coito, a concepção, a 

gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação das 

necessidades naturais. A degradação cava o tumulo corporal para dar 

lugar a um novo nascimento. E por isso não tem somente um valor 

destrutivo, negativo, mas também um positivo, regenerador: é 

ambivalente, ao mesmo tempo negação e afirmação. Precipita-se não 

apenas para o baixo, para o nada, a destruição absoluta, mas também 

para o baixo produtivo, no qual se realizam a concepção e o 

renascimento, e onde tudo cresce profusamente. O realismo grotesco 

não conhece outro baixo; o baixo é a terra que dá vida, e o seio corporal; 

o baixo é sempre o começo (BAKHTIN, 2013, p. 18-9). 

  

A terceira forma de manifestação da comicidade popular medieval levantada por 

Bakhtin é vista nos fenômenos e gêneros vernaculares, tanto do ambiente familiar como 

do público da Idade Média e do Renascimento. Como resultado do nivelamento social 

oportunizado pelo carnaval e do tipo de comunicação que surgia disso, produziram-se 

novos gêneros, alteração nos sentidos e até a extinção de formas já em desuso. Bakhtin 

ilustra tal fenômeno reconhecendo algo análogo em nossos dias, como quando duas 

pessoas estreitam forte vínculo de amizade, tendo como resultado inevitável a diminuição 

da distância e certo nivelamento. Quando isso ocorre, há mudança nas formas de 

comunicação verbal, sendo comuns os diminutivos, apelidos, referências “injuriosas”, 

que assumem formato afetuoso. Podem até mesmo a “desprezar” um ou outro, o que 

obviamente é vista como uma provocação afetuosa, “dar palmadas nos ombros e mesmo 

no ventre (gesto carnavalesco por excelência), não necessitam polir a linguagem nem 

observar os tabus, podem usar, portanto, palavras e expressões inconvenientes, etc.” (p. 

14). 

 Conforme Bakhtin, o carnaval e sua decorrente “aproximação”, oportunizava o 

estabelecimento de novos modelos de relações com o próximo nas festas públicas, 

assumindo ares familiares, quando vários tipos de fenômenos linguísticos eram 

percebidos. Destarte, na conversação familiar em praça pública ocorriam com frequência 

grosserias, em formulações que utilizavam palavras e expressões injuriosas, por vezes 

longas e elaboradas. Analisando-se gramatical e semanticamente, essas expressões 

ofensivas são tidas como fórmulas fixas do mesmo tipo dos provérbios. Dessa forma, 

conclui Bakhtin, é possível reconhecer essas grosserias como um gênero verbal peculiar 

da linguagem familiar: “Pela sua origem, elas não são homogêneas e tiveram diversas 
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funções na comunicação primitiva, essencialmente de caráter mágico e encantatório” (p. 

15). 

 Bakhtin destaca as ofensas blasfematórias dirigidas às divindades, elemento 

constitutivo e importante dos cultos cômicos antigos: 

Essas blasfêmias eram ambivalentes: embora degradassem e 

mortificassem, simultaneamente regeneravam e renovavam. E são 

precisamente essas blasfêmias ambivalentes que determinaram o 

caráter verbal típico das grosserias na comunicação familiar 

carnavalesca. De fato, durante o carnaval essas grosserias mudavam 

consideravelmente de sentido: perdiam completamente seu sentido 

mágico e sua orientação prática específica, e adquiriam um caráter e 

profundidade intrínsecos e universais. Graças a essa transformação, os 

palavrões contribuíam para uma atmosfera de liberdade, e do aspecto 

cômico secundário do mundo (2013, p. 15). 

 

 Devemos notar que tal comportamento carnavalesco era uma espécie de reação às 

muitas “clausuras” sociais vividas pelo povo na Idade Média. A religião era governada 

com mão forte por homens que determinavam o que deveria fazer o adorador, sempre 

fustigado com medos. O governo civil era monárquico e feudal, impondo aos súditos e 

camponeses obrigações diversas. O carnaval, no melhor estilo da “teoria da vara de 

bambu” (que quando envergada para um lado, uma vez solta vai para o outro lado antes 

de parar ereta), era a libertação que, comumente, levava a vários excessos. Caro Baroja 

mostra que o carnaval oportunizava atitudes não apenas obscenas, mas também violentas. 

Segundo ele, as liberdades carnavalescas permitiam, com ou sem a utilização de 

máscaras, um grande número de atos agressivos e bestiais, como os que seguem: 

1.°) Proferir injúrias aos transeuntes. 

2.°) Publicar feitos escandalosos que deviam ser mantidos em segredo. 

3.°) Fazer sátira pública das interioridades. 

4.°) Quebrar objetos, lavá-los para fora de seu lugar habitual, roubá-los. 

5.°) Exibir-se com determinadas pessoas. 

6.°) Arremessar objetos que são considerados injuriosos em 

propriedades alheias (BAROJA, 2006, p. 95). 

 

 Os juramentos, explica Bakhtin (2013, p. 15), guardam semelhanças com as 

grosserias. Assim como estas, invadiam também a linguagem familiar de praça pública. 

Por isso, em sua opinião, devem ser também considerados como um gênero verbal 

especial, tendo como característica as mesmas marcas da grosseria, quais sejam, “caráter 

isolado, acabado e autossuficiente”. É interessante notar que, conquanto os juramentos 

não tivessem qualquer ligação com o riso, uma vez exilados da linguagem oficial, pois 

não se sujeitavam às suas normas, não acharam outro lugar de refúgio que não fosse a 
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linguagem popular livre e familiar. Destarte, absorvidos pelo ambiente carnavalesco, 

assumiram valor cômico e notável ambivalência. Algo análogo ocorreu com as formas 

verbais reconhecidas como obscenas. Ainda conforme Bakhtin, a linguagem familiar 

tornou-se celeiro e depósito das expressões verbais que eram tidas como proibidas e que 

eram vetadas na comunicação oficial. Conquanto marcadas por uma heterogeneidade 

original, tais termos assumiram a “cosmovisão carnavalesca”, modificando 

profundamente seu papel de outrora, assimilando grande parcela de comicidade, 

transformando-se em elemento central do carnaval, o âmago requisitado para renovar o 

mundo (p. 15). 

Algo análogo ocorreu com as formas verbais reconhecidas como obscenas. 

Segundo Bakhtin, a linguagem familiar tornou-se celeiro e depósito das expressões 

verbais que eram tidas como proibidas e que eram vetadas na comunicação oficial. 

Conquanto marcadas por uma heterogeneidade original, tais termos assumiram a 

“cosmovisão carnavalesca”, modificando profundamente seu papel de outrora, 

assimilando grande parcela de comicidade, transformando-se em elemento central do 

carnaval, o âmago requisitado para renovar o mundo (2013, p. 15). 

 

V.1 Carnaval no Brasil: Um legado português 

 Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz (1999), a festa carnavalesca chegou ao 

Brasil a bordo das caravelas portuguesas e enriquecidas, com o passar do tempo, com 

outras contribuições culturais europeias e, por fim, de elementos africanos, especialmente 

no século XX. O carnaval português antigo era conhecido pelo nome de “Entrudo”. 

Aparentemente, afirma a estudiosa, o termo tem como significado “entrada” e servia para 

marcar a chegada da primavera, retrocedendo a festejos muito anteriores ao cristianismo. 

No entanto, com a chegada dessa expressão religiosa, que se tornou majoritária na 

Europa, passou a ser comemorada do Sábado Gordo à Quarta-feira de Cinzas (p. 29-30). 

A autora fala, ainda, de algumas das festas carnavalescas portuguesas: 

As práticas festivais não eram gerais no país; existiam somente em 

determinadas regiões ou aldeias. Havia variações nos folguedos, mas 

certos elementos eram mais ou menos constantes: 1) um boneco 

chamado Entrudo, ou João, às vezes acompanhado por um segundo 

personagem – Dona Quaresma –, passeava pelas ruas, seguido por um 

cortejo que entoava cantigas burlescas; o desfile terminava com seu 

“enterro”, após a leitura do testamento; 2) um ou vários festins em que 



64 

 

se consumiam chouriços, salpicões, presuntos, paios, salsichas, 

linguiças, isto é, iguarias à base de carne de porco, acompanhados de 

filhoses ou coscorão, fritos e passados em calda de açúcar; os eram 

muitas vezes precedidos por um peditório a cargo de rapazes; 3) troças 

entre jovens de ambos os sexos, ou entre famílias: aspersão de água ou 

mesmo de líquidos repugnantes, arremesso de farinha, de cinzas, de 

lama; 4) grupos de mascarados que perambulavam pela aldeia ou iam 

de uma aldeia a outra, cantando e fazendo o maior barulho possível com 

tamborins, sinetas, cornetas, ou até mesmo panelas e outros utensílios 

de metal; 5) danças e bailes tradicionais fechavam, em geral, as 

festividades. A festa tinha lugar numa atmosfera de alegria geral e de 

grande entusiasmo (p. 30). 

  

A participação do indivíduo dava-se de acordo com a sua faixa etária e sexo. 

Pereira de Queiroz informa que havia práticas exclusivas da juventude masculina, o 

celeiro de atores para os jogos, as mascaradas, as lutas e cortejos. A especificação de 

tarefas era levada muito a sério. Um rapaz jamais realizaria uma tarefa peculiar às moças, 

e vice-versa. As demais classes distribuíam-se nas diversas funções de preparo da festa e 

depois, compunham o público que usufruía dela. As refeições comuns no Carnaval 

ajudavam a impor uma aura de comunhão na aldeia e ratificava a união do grupo. No 

entanto, havia também um caráter agonístico que dava à festa sua qualificação essencial. 

Poderia ser uma competição entre sexos, como ocorria em alguns locais, onde moças e 

rapazes “alvejavam-se” mutuamente com toda sorte de “projéteis”. Poderia ser o caso de 

uma “invasão” de uma aldeia a outra, onde havia troças e provocações, mas tudo 

terminava sempre em grande e comunal banquete. Mesmo o enterro do boneco Entrudo 

servia para demonstração de agressividade contra o “falecido”, geralmente esbofeteado e 

maltratado. Era possível também haver luta entre Dona Quaresma e Entrudo. Mesmo 

durante as fartas refeições, ocorriam embates entre mulheres e homens, entre comensais 

e os que serviam (Pereira de Queiroz, 1999, p. 31). 

Pereira de Queiroz (1999, p. 23) explica, também, que as contendas ocorriam 

geralmente na forma oral, pelo uso de palavrões e pornografia, uma peculiaridade também 

encontrada no “testamento” de Entrudo. Em algumas vilas, era comum os rapazes 

reunirem-se para “insultarem” as moças, parando defronte da residência delas e acusando 

a plenos pulmões todo tipo de defeitos e imperfeições. Em alguns casos, insultavam 

qualquer pessoa. Em alguns casos, as moças se reuniam para devolver as provocações. 

Poderia ser o caso, também, de serem encanadas rápidas peças “estreladas” por Entrudo 

e Quaresma, cujo diálogo era, basicamente, o insulto recíproco. Devido a seu aspecto 
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“intenso”, as festividades do Entrudo pareciam atrair especialmente a juventude, embora 

toda a família se envolvesse. Nas aldeias e burgos portugueses predominou sem sofrer 

modificações por longos anos tais festas. Mas no final do século XVIII, diferenças 

começaram a surgir entre as festas praticadas nas cidades e aquelas das aldeias. Enquanto 

nestas as festividades permaneceram inalteradas, nas cidades elas passaram das casas para 

as ruas. As moças, de suas janelas, encharcavam aos baldes os transeuntes. As damas 

escolhiam preferencialmente os distintos senhores; os pobres passavam incólumes. As 

criadas molhavam policiais, guardas, e outros que eram vistos de seu nível, enquanto os 

pobres eram “lembrados” pelos rapazolas nas ruas, contemplando-os com lama, serralho 

e fuligem. Todavia, nada se igualava ao trato dos estrangeiros, tomados como alvo por 

todos. 

Uma grande distinção do carnaval medieval que vimos anteriormente e das 

festividades carnavalescas citadinas portuguesas é que nestas, por mais entusiasmadas 

que fossem as brincadeiras, jamais extrapolavam as distinções sociais. A batalha entre os 

sexos ocorria estritamente limitada à categoria socioeconômica dos seus participantes. 

Embora a festa preconizasse a “agressividade”, grosseria de fato seria não aceder ou 

resistir a ela. Assim, aqueles que eram “atacados” tiravam cortesmente seu chapéu diante 

das senhoras que continuavam a encharcá-los. Percebe-se que ser um “escolhido” para o 

desatino era quase uma honraria, pois, se fosse o caso, estar em boa condição de ataque e 

ser ignorado, seria tido como desprezo. Por exemplo, um rapaz que estivesse interessado 

em determinada moça saberia do seu interesse mediante um claro “ataque” por água. Se 

ela não o fizesse, deixaria claro que não o considerou suficientemente: “a agressividade 

aparente escondia a aproximação entre os sexos, durante a qual as mulheres podiam 

tranquilamente tomar a iniciativa e agir” (Pereira de Queiroz, 1999, p. 33). Todavia, as 

distinções sociais prevaleciam: 

Tais descrições mostram que havia mudanças nos folguedos das 

cidades; grande diferença os separa do que continuava a ser habitual na 

aldeia: enquanto nesta parecia não haver barreiras socioeconômicas 

durante a realização da festa – somente idade e sexo traçando limites no 

interior da coletividade –, na cidade os “brinquedos” se desenrolavam 

no quadro das camadas sociais tais quais se apresentavam na vida 

cotidiana, as quais não eram nem abaladas, nem abolidas durante os 

Dias Gordos (PEREIRA DE QUEIROZ, 1999, p. 33). 
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 Medidas especiais de segurança eram tomadas nos dias da festa pelo uso de polícia 

montada e a pé, fardada ou à paisana, a fim de manter cada qual em seu devido lugar. 

 É no século XIX que realmente a festa do Entrudo começa a ser deixada de lado 

em terras portuguesas. Pereira de Queiroz explica que as duas principais cidades 

portuguesas, Lisboa e Porto, começam a realizar os primeiros bailes de máscaras, clara 

influência parisiense. O preço do ingresso era filtro social natural para os participantes. 

Enquanto tais bailes eram nitidamente para as camadas urbanas mais abastadas, nas ruas 

proliferavam grupos de rapazes mascarados que cantavam em grande voz sob o 

acompanhamento de instrumentos improvisados e, às vezes, também faziam pequenas 

encenações. Seus integrantes provinham de bairros cujos nomes “batizavam” os grupos. 

Com o tempo, as famílias ricas desenvolveram o hábito de cruzar as avenidas centrais 

vestidos em seus mais finos trajes, em suas reluzentes carruagens, ornamentadas 

especialmente para isso, sempre às tardes dos dias da festa. A ostentação era clara e logo 

surgiram concursos que premiavam as fantasias mais exuberantes e as carruagens mais 

bonitas. Então, as mudanças foram se acentuando, conforme Pereira de Queiroz (1999, p. 

34-5): 

a)  Jornais e revistas mostram que práticas carnavalescas diferentes passaram a coexistir 

com aquelas tradicionais, especialmente o hábito de inundar os passantes pelas senhoras 

em suas altas janelas. 

b) Por volta de 1859, jornais denunciavam que, em Lisboa, as danças tradicionais que 

resistiam ainda nas periferias da cidade, estavam sendo substituídas pelos bailes citadinos. 

c) Em 1889 é anunciada outra novidade, agora pelo jornal Ilustração Popular: o cortejo, 

nas ruas, do Rei Carnaval e seu séquito. Como forma de diminuir os prejuízos, 

aconselhava-se aos expectadores que trajassem roupas velhas. 

d) Passou-se a sugerir como forma de diversão juntar-se aos grupos fantasiados que 

cantavam e dançavam nas ruas. 

e) Ao descrever as festividades carnavalescas de 1898, um jornalista informa que tão-

somente algumas famílias de média e pequena burguesia troçavam entre si. A festa 

encerrava-se na Terça-Feira Gorda com o jantar. O Entrudo ainda persistia. 
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 No entanto: “Um fosso que se alargava cada vez mais dividia as cidades em que 

se implantava o Carnaval ‘lascivo e dispendioso’ das vilas e aldeias em que, ao contrário, 

se mantinha vivo o antigo Entrudo” (p. 35). Já em 1904 não havia mais menção à antiga 

comemoração dos Dias Gordos, a não ser para louvar sua extinção. Pereira de Queiroz diz 

que, agora, podia-se passear tranquilamente nos dias do Carnaval sem qualquer receio de 

ser “atacado” repentinamente por um banho indesejado ou por substancias repugnantes. 

Na verdade, comemorava-se a substituição do bárbaro Entrudo pelo requintado e elegante 

Carnaval. Passou-se a ver na assimilação da nova forma de Carnaval a “modernização” 

da sociedade portuguesa, a evolução para a “civilização” em detrimento das antigas 

grosserias (p.42). Destarte, o Carnaval português assumiu contornos cada vez mais 

próximos daquilo que percebemos no Brasil atual: 

Uma vez instaladas, as novas atividades dos Dias Gordos não mais 

variaram; ano após ano, nas grandes cidades portuguesas, seguindo-se 

à abertura da festa pelo Rei Carnaval com toda a sua corte, carruagens 

decoradas com originalidade passeavam pelas avenidas famílias 

ricamente fantasiadas, do Sábado à Terça-feira Gorda. Em Lisboa, a 

rainha mãe Maria Pia e os dois infantes D. Afonso e D. Carlos 

participavam dos desfiles em “landau” descoberto. Batalhas de confete 

ou de flores tinham lugar de um carro a outro, ou, em certas praças, 

entre transeuntes. À noite, teatros e clubes abriam suas portas para 

bailes de máscaras cujas entradas eram de preço elevado. Na noite de 

Terça-feira Gorda, cortejos cintilantes das ricas sociedades 

carnavalescas percorriam as avenidas. Estas diversas atividades eram 

pretexto para competições entre famílias, entre grupos, entre sociedades 

carnavalescas; prêmios muito cobiçados coroavam os vencedores 

(PEREIRA DE QUEIROZ, 1999, p. 37). 

 

 O novo Carnaval tornou-se grande atrativo “turístico” em Lisboa e no Porto, bem 

como nas cidades aderentes da nova proposta festiva. Tanto os cortejos que aconteciam 

geralmente à tarde, como os desfiles das sociedades carnavalescas e os bailes de máscara 

atraíam os mais abastados dos interiores de Portugal, ocasião quando poderiam 

experimentar alguma aventura amorosa. Dessa forma, o comércio recebia forte impulso 

na forma de um consumismo de bens e serviços destinados especialmente àqueles que 

podiam gastar muito dinheiro. Como resultado, alguns periódicos denunciavam o abuso 

e os excessos de muitos senhores que colocavam a perder muito mais do que suas 

riquezas, também a família. Os espaços das comemorações nas ruas eram claramente 

delimitados por nível social e gênero. Em Lisboa, no Chiado era a alta burguesia que 

desfilava na Avenida Liberdade, enquanto as multidões povoavam as calçadas. A mulher, 

vista como “sexo frágil” era mostrada sempre salvaguardada do cansaço, pois as damas 
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de elite tinham suas próprias cadeiras, e também da plebe, pois as mulheres da baixa e 

média burguesia preenchiam as janelas e os balcões do Chiado. Apenas as classes mais 

altas tinham recursos suficientes para garantir sua participação ativa: “a carruagem para 

o corso; o preço elevado dos bailes; o financiamento dos préstitos carnavalescos das 

sociedades” (Pereira de Queiroz 1999, p. 37). 

Especialmente na segunda metade do século XIX é que são fundadas as 

sociedades carnavalescas que competiam anualmente com muito luxo e bom gosto. Maria 

Isaura argumenta que, ainda assim, o Entrudo coexistiu com o Carnaval por longo tempo 

em Portugal: aquele especialmente nas aldeias e burgos, este nos centros urbanos. 

Todavia, argumenta a autora, já na década de 50 do século passado, tanto um quanto o 

outro estavam em extinção em quase toda a nação (Pereira de Queiroz, 1999, p. 38). Já no 

Brasil a festa acompanhou em linhas gerais o que ocorreu em Portugal até o início do 

século XX: 

durante o período colonial, reinou sozinho o Entrudo; depois, lá pela 

metade do século XIX, o Carnaval foi se instalando por toda parte – a 

princípio nas cidades mais importantes, depois se estendendo por 

burgos e vilas, tomando completamente o lugar do Entrudo. A 

semelhança das práticas, a coincidência das datas é notória. No entanto, 

desde logo há duas diferenças: o Entrudo foi completamente anulado 

pelo Carnaval, enquanto em Portugal ele persistiu nas aldeias; quanto 

ao próprio Carnaval, sofreu no Brasil, no século XX, uma grande 

modificação, nada de semelhante ocorrendo em Portugal (PEREIRA 

DE QUEIROZ, 1999, pp. 44, 45). 

 

 A exemplo do que ocorria em Portugal, no Brasil colônia os jogos do Entrudo 

aconteciam estritamente entre famílias do mesmo nível social, de mesma parentela ou 

com fortes vínculos de amizade. Não eram invadidas nas povoações residências de 

desconhecidos, muito menos, de inimigos. O motivo é óbvio: a agressividade lúdica do 

Entrudo poderia rapidamente degenerar-se em algo real e pessoal. É preciso lembrar que 

o período colonial as disputas acirradas por domínio eram acirradas entre algumas 

famílias. De igual forma e pelo mesmo motivo, a festa não envolvia senhor e escravos: 

Era inconcebível que um escravo jogasse água ou farinha num homem 

livre, mesmo que este fosse negro; o contrário, porém, podia com 

facilidade ocorrer. Os rapazes livres podiam tomar por alvo um escravo; 

não o seu próprio, mas o que pertencesse a alguém da família ou dos 

amigos. Negros e mulatos livres podiam ser atacados pelos brancos, 

porém não tinham direito de resposta: os folguedos do Entrudo entre 

etnias eram rigorosamente assimétricos. Dessa forma, as atividades 
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festivas em seu desenvolvimento seguiam estritamente as divisões 

étnicas e socioeconômicas existentes na sociedade, as quais de forma 

alguma se apagavam durante as comemorações (PEREIRA DE 

QUEIROZ, 1999, p. 47). 

 

Os estrangeiros, porém, eram parcialmente privados de status. Por não conhecer 

os costumes locais, geralmente eram encharcados por todos. Como em Portugal, as 

barreiras sociais persistiam na festa do Entrudo. Pereira de Queiroz (1999, p. 47, 49-50) 

explica que houve transformações culturais significativas no transcorrer do século XIX, 

sendo que uma das principais foi o quase completo desaparecimento das festividades e 

hábitos que eram antigamente muito valorizados como as procissões, as danças 

dramáticas e os bailes tradicionais. A principal causa foi a nova ordem socioeconômica e 

sua consequente estratificação urbana. Ela foi assimilada com tal intensidade que não 

apenas modificou os hábitos quotidianos, com também as festas, dentre as quais a dos 

Dias Gordos. Essa foi a gênese no Brasil daquilo que ficou inicialmente conhecido como 

Carnaval Veneziano, sendo renomeado mais tarde para Grande Carnaval. Certamente, 

argumenta a autora, não eliminou imediatamente o entrudo. Conviveram mutuamente até 

a última década do século XIX, sendo extinto definitivamente no romper do século XX. 

Pereira de Queiroz informa que os primeiros ventos de mudanças na tradição 

carnavalesca foram sentidos em 20 de janeiro de 1840. Os jornais da época noticiavam a 

realização, nesse dia, de um “baile de máscaras como se usa na Europa, por ocasião do 

Carnaval”, que se realizaria no Hotel Itália. As notícias impressas nos mesmos periódicos 

no dia seguinte davam conta do requinte e refinamento da festa, enfatizando-a como 

essencialmente “civilizada”. Diante de tamanho entusiasmo, foi repetida em fevereiro, 

em plena Festa dos Gordos. A autora pontua que dezesseis anos após o início retumbante 

do baile de máscaras, tiveram início os clubes ou sociedades carnavalescas. Sua finalidade 

precípua era, originalmente, a organização do desfile dos carros alegóricos na noite da 

Terça-feira Gorda. Deu-se praticamente simultâneo a isso o “corso”, isto é, o passeio de 

carruagem no qual as famílias se paramentavam luxuosamente em fantasias muito bem 

elaboradas. Depois, o veículo foi substituído pelos automóveis. Acontecia sempre na 

tarde dos dias que eram dedicados a Momo. Essa nova modalidade de folia compunha o 

Carnaval Veneziano que depois ficou conhecido como o Grande Carnaval. Dessa forma, 

os grandes proprietários, comerciantes bem-sucedidos e banqueiros valiam-se do corso 

para ostentar seu poder econômico e consequente status social diante da multidão. Além 
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das fantasias ricas e suntuosas, fazia parte da ostentação a participação no Livro de Ouro 

da sociedade carnavalesca da qual fazia parte, onde constava o vultuoso valor de sua 

contribuição para o cortejo. Além disso, a “exposição” de sua amada ou amante 

deslumbrantemente vestida era uma das maiores distinções de poder econômico. Pereira 

de Queiroz (1999, p. 53-4) lembra que, historicamente, o Brasil mostra intensa luta entre 

grupos rivais constituídos de fazendeiros e comerciantes pela hegemonia do poder 

econômico, algo que foi ainda mais agravado pela proclamação da independência. A 

fusão destes grupos em organizações maiores, explica a estudiosa, deu origem aos 

partidos políticos. Dessa forma, com o surgimento do grande carnaval, tornou-se outra 

arena de disputas pelo poder. Os tremendos recursos dispendidos no Grande Carnaval 

estavam em forte contraste com a simplicidade do antigo Entrudo, cujos pré-requisitos 

estavam ao alcance de toda a população. 

Conquanto tivessem à frente os elementos abastados e reconhecidas 

personalidades, as sociedades carnavalescas agregavam a si verdadeira turba de 

torcedores de todas as camadas sociais. Destarte, conflitos entre os seguidores eram 

comuns, ainda mais no momento de se decidir as premiações. Como vimos, o Entrudo 

praticamente desapareceu no início do século XX nas grandes cidades do país, sendo 

plenamente substituído pelo grande Carnaval, sobrevivendo por breve tempo em cidades 

mais conservadoras e em pequenos centros. No entanto, afirma Pereira de Queiroz, mesmo 

neles surgiram grupos de mascarados na forma de blocos ou cordões, geralmente por 

iniciativa das famílias ricas, procurando copiar, na medida do possível, aquilo que ocorria 

no Rio de Janeiro. Fomentado assim pela classe dominante, O Grande Carnaval se 

espalhou por todo o país. Digno de nota, para a compreensão do Carnaval atual brasileiro, 

é o surgimento do Pequeno Carnaval, originado nos quintais e nas vielas do Rio de 

Janeiro, quando afrodescendentes cantavam e dançavam seus ritmos peculiares durante o 

Carnaval: 

O nome de Grande Carnaval dado aos folguedos dos Dias Gordos nos 

fins do século XIX tinha sua razão de ser: por volta de 1870, pequenos 

grupos de negros e mulatos, habitando bairros pobres e periféricos do 

Rio de Janeiro, se reuniam para cantar e dançar nas vielas ou nos 

quintais durante o Carnaval; as canções, o ritmo sincopado da música 

mostravam a origem afro-brasileira; surgia o Pequeno Carnaval. A 

abolição da escravatura fez proliferar tais grupos, apesar da perseguição 

vigorosa da polícia, que se intensificara com a Lei Áurea. A liberdade 

civil outorgada aos antigos escravos desenvolvera um profundo 

sentimento de medo nas camadas superiores, que jazia muito mais no 

inconsciente do que vinha à tona, mas que produzia, como 
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consequência, evidentes comportamentos de defesa contra o que 

poderia acontecer, agora que a massa das gentes de cor não estava mais 

sob o domínio dos senhores. Portanto, os descendentes de africanos 

foram perseguidos; seus costumes específicos – entre os quais a música 

e a dança –, reputados primitivos, bárbaros, grosseiros, foram proibidos 

(PEREIRA DE QUEIROZ, 1999, p. 55). 

 

 O Pequeno Carnaval mostrou lento desenvolvimento. Pereira de Queiroz diz que 

os grupos se reuniam sem muita constância para festejar o reinado de Momo e geralmente 

tinham pouca duração, dissolvendo-se ao término das festividades. Porém, coincidindo 

com a chegada do século XX, começou também a haver certa estabilidade em algumas 

aglomerações. Eram chamados “ranchos”, que é uma expressão para “tropa” na 

linguagem portuguesa. Assim, congregavam operários, trabalhadores comuns, pequenos 

comerciantes, que tinham em comum uma remuneração mensal segura, dispondo, dessa 

maneira, de recursos para confeccionar a fantasia no decorrer do ano. Em 1910, destaca 

a autora, granjearam autorização para desfilar na avenida Central (hoje a avenida Rio 

Branco), local no qual ocorria o corso, com toda a sua opulência e os desfiles das 

sociedades carnavalescas. Certamente, inicialmente foi-lhe atribuído um dia de menor 

expressão: a segunda-feira Gorda. Contudo, os ranchos rapidamente se converteram em 

uma das grandes atrações da festividade. Fantasiados sempre de índios, com plumas e 

penas coloridas e dança animada, apesar de música mais ou menos sofrível (a marcha-

rancho), distinguia-se daquilo que era tradicionalmente realizado no Grande Carnaval. À 

frente ia uma mulher levando o estandarte designativo do grupo, seguida por um mestre-

sala. Todos os outros componentes dançavam livremente circunscritos ao limite de um 

cordão protetor formado por fortes braços que mantinham os expectadores “do lado de 

fora”. A prevalência dos ranchos tem forte significado: “a integração de camadas sociais 

inferiores nas comemorações carnavalescas, trazendo com elas seus complexos culturais 

específicos” (Pereira de Queiroz, 1999. p. 56). Não apenas desfilavam no principal lócus 

carnavalesco, mas realizam sua performance ao som de sua música e sua dança, uma 

vitória para a etnia e a cultura africanas. 

 No entanto, houve outros agrupamentos que tardaram para conquistar o direito de 

súdito de Momo, especialmente os bairros pobres mais afastados e os moradores dos 

morros. Por isso, a escola de samba mais antiga foi fundada apenas em 1928, mas foi 

autorizada a desfilar no centro somente em 1936. Foi na década de 50 que as escolas de 
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samba foram plenamente aceitas, as camadas inferiores formadas por negros e mestiços 

foram integradas ao Carnaval, dando “identidade brasileira” à festa: 

Os desfiles burgueses encontravam-se então em plena decadência; o 

corso vespertino desaparecera quase por completo; os préstitos das 

sociedades carnavalescas tendiam para a extinção. O Grande Carnaval 

expirava; o Pequeno Carnaval, pouco a pouco denominado Carnaval 

Popular, tomava-lhe o lugar. Eis pois que as camadas inferiores, 

fortemente morenas e negras, haviam conseguido se impor às camadas 

urbanas superiores, conquistando-lhes os aplausos com suas músicas, 

suas danças, seu desfile. Porém, as fantasias, à disposição da escola 

durante o desfile, os temas permaneciam fortemente influenciados pela 

maneira de ser das sociedades carnavalescas de inspiração europeia que 

as havia precedido. Além disso, a própria estrutura das escolas de 

samba, legalmente registradas como sociedades recreativas, copiava o 

modelo dos clubes burgueses. No superespectáculo elaborado pelos 

estratos inferiores da população urbana do Rio, a mistura de traços 

culturais de origem europeia, africana e mesmo indígena compunha um 

conjunto claramente brasileiro. A “identidade brasileira” que fora 

definida pelos intelectuais do país como a integração de traços culturais 

destas três origens diversas, se inscrevia assim no Carnaval (PEREIRA 

DE QUEIROZ, 1999, p. 58-9) 

 

 Para a discussão do discurso identitário cultural brasileiro, percebemos aqui algo 

de grande valor. O Carnaval brasileiro, fortemente marcado pela cultura africana, 

formatou o que conhecemos hoje. Essa “miscigenação cultural” explica a face “tricolor” 

da identidade brasileira. Como povo, a introdução do Português e das várias línguas 

africanas no Brasil, ao invés de substituir a cultura ameríndia que aqui estava, realmente 

a fecundou com sementes culturais diferentes, resultando a constituição de uma expressão 

híbrida, triplamente “mestiça”. O aprendizado de outra língua tem muito a ver com isso, 

em todos os sentidos percorridos, sempre em via de mão dupla: português ↔ índios, 

português ↔ africanos e índios ↔ africanos. Por isso, aprender uma língua sempre será 

tornou-se um pouco mais o outro (Revuz, 2006, p. 227). 

 Na vivência do Carnaval brasileiro, que faz parte do processo interminável de 

construção da identidade, no processo de instanciação e reprodução, grupo e indivíduo 

operarão dois tipos de identidades, ambas perceptíveis: as de caráter interpessoal e as de 

caráter intergrupal. A primeira é vista no modo de tratar e de como se posicionar em 

relação ao outro. Nisto ficarão explícitas as diferenças individuais, marcando as 

peculiaridades individuais, isto é, sua identidade pessoal. Já a segunda especifica as 

interações sociais, colocando em evidências aquilo que se tem se percebe em comum com 

outros, semelhantes em posição social. Ângela Kleiman (2006) defende que é na 
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formação de estereótipos que tem início um processo de diluição de diferenças 

individuais, oportunizando a auto-categorização e a categorização do outro, devido ao 

fato de serem ou não incluídos ao grupo. O pertencimento é visto quando os sujeitos se 

percebem equivalentes e intercambiáveis com os demais elementos do grupo. Dissolvem-

se as barreiras individuais quando se assimilam como seu os interesses, princípios e 

anseios do grupo. Explica a autora que os estereótipos, os racismos e as discriminações 

entram em cena no momento em que as identidades sociais tornarem-se o cerne da 

autopercepção (p. 272-3), em outras palavras, quando há a imposição de um modelo 

específico como padrão identitário. 

Pereira de Queiroz (1999, p. 59, 61) assinala que as Escolas de Samba rapidamente 

se espalharam pelas cidades brasileiras, mostrando plena aceitação de elementos cultuais 

afro-brasileiros. No entanto, adverte que isso não deve ser entendido como se o 

preconceito étnico-social, sempre presente no Brasil, tivesse desaparecido. Segundo ela, 

nisto está o grande paradoxo do país: a coexistência do preconceito em uma sociedade 

cuja identidade é o resultado da mistura de elementos culturais indígenas, europeus e 

africanos. Curiosamente, embora o Entrudo e o Carnaval no Brasil e em Portugal guardem 

tantas semelhanças: ocorriam na mesma época do ano, sofreram as mesmas 

transformações na realização dos folguedos, grupos sociais correspondentes se 

encarregaram de sua organização e foram seus principais atores; ambos desapareceram 

quase que por completo em Portugal, mas no Brasil o Carnaval assumiu o papel da festa 

nacional mais conhecida dentro e fora do país. 

 Provavelmente, a resposta para tal paradoxo resida na questão da identidade 

étnica. Na opinião de Mey (2006), a questão de identidade étnica não pode ser concebida 

meramente tomando como base as peculiaridades pessoais, tais como preferências e 

qualidades. Segundo ela, a procura da identidade étnica, aquela que é estabelecida pela 

maioria e colocada como uma espécie de mérito, claramente traz em seu interior traços 

marcantes de racismo (entendido como um conjunto fixo de critérios fundados em 

características físicas, língua, cultura e outros elementos de maioria), ignora o pequeno 

número de indivíduos como se fossem culturas de exceção, legitimando todos os demais 

que se ajustam ao padrão. Tal é o racismo. No entanto, argumenta Mey (2009, p. 84-5), é 

possível chegar a algum critério positivo de identidade étnica, enquanto o racismo é 

sempre negativo porque nocivo, algo que exclui ao invés de incluir pessoas, concebido 

sempre em normas seletivas que são muitas vezes interpretadas sem qualquer 
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especificidade. Como bem resume o grupo de trabalho “Racismo e a Mídia” em Zurique, 

“racismo é a condição de poder e domínio em que a sociedade atual se baseia, e que 

determina as estruturas [da sociedade] no mundo inteiro. Racismo está intimamente 

ligado às formas passadas e presentes de colonialismo”. 

 O racismo, segundo Mey, não é produto da ideologia partidária ou de doutrinas 

políticas. Analogamente, aquilo que comumente é denominado de “conflitos étnicos” 

geralmente pouco tem a ver com questões de raça exatamente, e isso mesmo tomando-se 

qualquer sentido que a esta é atribuído, como também, o que se chama de “conflitos 

religiosos” apenas excepcionalmente tem em seu cerne questões puramente religiosas. O 

que é comum às causas de todos esses movimentos é, geralmente, o contexto das lutas 

pelo poder, ou seja, as questões de opressão e dominação: 

Os conflitos que identificamos sob a denominação de ‘raciais’ ou de 

‘lutas étnicas’, ‘convulsões religiosas’, ‘guerras das línguas’ etc. 

precisam ser examinados em um contexto mais amplo, qual seja, o da 

opressão e o da dominação. Eles não podem ser explicados, 

exclusivamente, em relação aos valores da raça, cor, crença, língua ou 

da identidade étnica de um indivíduo. O que edifica ou destrói um 

homem (ou uma mulher) é a maneira como vive ou é forçado(a) a viver. 

O racismo é uma ideologia destinada a manter os oprimidos 

subjugados; e, nesse jogo, ‘o roto explora o mal vestido’: o racismo é 

perpetuado em todas as classes de uma sociedade que se organiza de 

acordo com os princípios de mercado, ou seja, o da obtenção do lucro. 

O racismo é uma forma específica de exploração; é o lado escuro da 

etnia, nunca suficientemente distante para não ser evocado em tempo 

de necessidade” (MEY, 2006, p. 85). 

  

 Certamente, como disse Jesus Cristo: “os pobres sempre terão convosco”. No 

entanto, conquanto seja inegável que tal condição jamais será erradicada da sociedade 

humana, da mesma forma a simples constatação do fato desligada completamente da 

legitimação desse estado de coisas. 

 A alegria carnavalesca, que tem em seu bojo a ideia de inversões, manifesta-se 

como a projeção das expectativas do povo, a vivência de um onírico que é real como 

experiência momentânea, mas não como realidade concreta e permanente. A busca da 

alegria está no centro do carnaval, alegria que já era secularizada na Idade Média, pois 

nada tinha a ver com a religião – era extrarreligião e extraoficial. Essa secularização 

alcança sua melhor formulação, a nosso ver, nos escritos de Martin Heidegger. Como 

alguém que abandonou a Teologia em favor da Filosofia, militante católico conservador 
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a filósofo secular existencialista, propõe uma releitura de Santo Agostinho. É dessa forma 

que seculariza o conceito agostiniano da beata vita¸ a vida feliz, que, para o mais famoso 

dos Pais da Igreja, era a posse de Deus. De igual forma, o cerne de sua filosofia expresso 

no conceito que ele criara, o Dasein, o “ser-aí”, é a expressão máxima da preeminência 

da experiência sobre a essência, a mudança do pensamento medieval, mantido no 

empirismo da modernidade, para o “vir-a-ser”, o “tornar-se” constantemente. Colocando 

isso de outra forma, a existência não é mais medida pela essência, pelo “ser”, mas pela 

experiência, ou o “vir-a-ser”. Esse conceito é central para a maioria daqueles que estudam 

a questão da identidade m nossos dias. 

 

VI UM SOSLAIO EM HEIDEGGER 

VI.1 Algumas Informações Biográficas e Contribuições 

 Martin Heidegger nasceu em 26 de setembro de 1889, completamente inserido em 

ambiente católico romano, ainda que no país precursor da Reforma Protestante do século 

XVI, a Alemanha. Era filho de Friedrich Heidegger, zelador de objetos sacros e sacristão 

em Messkirch, e de Johanna Heidegger. No entanto, romperá com a Igreja Católica mais 

à frente, optando pela filosofia (Safranski, 2005, p. 28), embora esse afastamento nunca 

se dera por completo. Grande parte de sua cosmovisão cristã / católica o acompanhou até 

o final da vida, modelando boa parte de suas convicções. Portanto, o discurso identitário 

de Heidegger esteve ligado a esta vertente religiosa. Suas identificações estão ligadas ao 

catolicismo, percebidas, até mesmo, nas aproximações que faz e na utilização das 

Escrituras Cristãs. A sua ligação religiosa com o catolicismo o coloca também em 

contexto que sugere identificações com o mesmo catolicismo vivido no Brasil desde a 

sua colonização, bem como com a vida de José Manoel da Conceição e de João Maria de 

Agostini, cujos textos serão tomados para análise adiante.  

 Na opinião de S.J. MacGrath, Heidegger foi um dos mais importantes filósofos do 

século XX, contribuindo para o colapso do grande sistema do modernismo e do 

reducionismo da ciência natural praticado em detrimento do ser humano. Sua crítica 

contra o “pensamento calculativo” pôs o dedo na ferida da ligação compulsiva-obsessiva 

da modernidade com a tecnociência. Ao explicar a diferença entre o “ser” do homem, o 

que chama de Dasein, e o ser de todas as demais coisas, deixou claro como a tradição 

aristotélica através de Hegel procurou especificar o homem por meio de categorias 
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emprestadas de outros seres, tais como substância ou sujeito. De qualquer modo, procura-

se conceder a propriedade da objetividade ao ser: “Heidegger foi o primeiro a apontar que 

a existência individual não tem propriedades porque, diferente dos objetos físicos, nunca 

existe como meramente presente e avaliável por dissecação de categorias”5 (MacGrath, 

2008, p. 1). Percebemos que a tipificação do ser, reconhecida por Heidegger está em linha 

com o conceito de identidade que preconiza um sujeito que possui um “eu” oscilante e 

mutável como vimos. 

Um fundamento de sua filosofia heideggeriana é a centralidade da fenomenologia. 

Em Ser e Tempo, Heidegger ilustra o fato de que a fenomenologia deve ser 

preferencialmente apreendida ao invés de aprendida. Em outras palavras, a importância 

de Heidegger se dá exatamente na ênfase na compreensão sobre o conhecimento. Até 

então, a filosofia estava centrada em Kant e em racionalismos e empirismos. O 

conhecimento é sistemático e regido por “leis”. No entanto, Heidegger advoga a 

supremacia da compreensão, da percepção das coisas ao invés de sua definição. A verdade 

deixou de estar enclausurada às demarcações de sentido pré-definido e passou a ser 

experimental, existencial. Talvez possa ser dito que sua obra é uma opção radical pela 

filosofia em detrimento da religião. E é quanto àquela que Heidegger agora produz uma 

de suas maiores contribuições: a distinção entre “compreensão” e “conhecimento”. A 

primeira é reconhecida como um prolongamento do próprio vivido e como que cimentada 

nele, para-teorética e contextual. Já o segundo liga-se diretamente à obtenção de 

conhecimento técnico, portanto, conectado diretamente a situações específicas como a 

pesquisa de laboratório, exames técnicos, etc., indissoluvelmente atado à teoria, à 

abstração e tendente ao desligamento do mundo, isto é, do vivido. Destarte, para 

MacGrath: “De Descartes a Husserl a filosofia ocidental está obcecada com o 

conhecimento teórico a ponto de esquecer ou suprimir a compreensão natural da vida” (p. 

28) Interessado na fenomenologia como única forma de explicar a existência, Heidegger 

defende que a verdade, sob este prisma, não está fundada sobre qualquer pilar teorético, 

antes se baseia “em uma delicada análise de compreensão que resiste à tradução para-

teorética e contextual do pensamento em conceitos abstratos” (p. 28). A secularização ou 

a opção filosófica de Heidegger faz com que seu pensamento, fortemente existencialista, 

                                                      
5 Os trechos citados da obra de MacGrath (2008) são traduções nossas. 
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se harmonize com aquilo que é vivido no Brasil hodierno, tendo na estátua do Cristo 

Redentor secularizado sua maior expressão. 

Um de seus mais eminentes discípulos, Hans-George Gadamer, vai aplicar este 

princípio no desenvolvimento de sua ideia de estética, que, por sua vez, norteará sua 

compreensão da hermenêutica. Segundo Missaggia (2012), Gadamer se apropria da 

estrutura temporal e histórica da facticidade desenvolvida por Heidegger, que fala da 

existência do homem sempre imersa em uma determinada tradição, que se projeta para o 

futuro, futuro este que se mostra aberto às suas próprias experiências. De igual forma: “O 

aspecto, apontado por Gadamer, do papel fundamental dos prejuízos para a compreensão 

– o qual é desenvolvido amplamente em Verdade e Método – também encontrou, em 

grande parte, uma inspiração na posição heideggeriana” (p. 1-2). 

 

VI.2 Religião e Teologia 

Heidegger não compactuava com a vida desregrada, entregue a sentimentos; para 

ele, a razão deve governar a vida. Sendo contra o sentimentalismo e o psicologismo de 

Schleimacher,6 a afirmação da razão o colocou em linha com tradições agostinianas. 

Agostinho preconizava a supremacia da razão sobre as emoções, entendendo, inclusive, 

que no estado original edênico, a perfeição do primeiro casal incluía o domínio absoluto 

da razão sobre as emoções. Heidegger afirma a filosofia do vivido, do “ser-aí”, o tão 

anunciado Dasein que proclamava. A vida só existe por suas realizações e seu dinamismo. 

O ser não tem domínio sobre os acontecimentos. Portanto, o próprio existir pode 

                                                      
6 Friedrich Daniel Ernst Schileiermacher (1768-1834) foi possivelmente o teólogo mais influente em todo 

século XIX. É comumente chamado de “pai da teologia protestante liberal” ou “pai da teologia da 

experiência religiosa”. Sua cidade natal foi Breslau, tendo nascido filho de um capelão militar reformado. 

Sua educação se deu nas escolas morávias, sendo, por isso, profundamente marcado pelo pietísmo místico. 

Em 1787, foi estudar na Universidade de Halle, especialmente os escritos de Kant e Spinoza: “O 

desenvolvimento intelectual de Schleiermacher depois de 1796 foi influenciado profundamente por sua 

associação, em Berlim, com o movimento romântico que então florescia, e que se revoltava contra as 

normas clássicas na literatura e na arte, e contra o racionalismo árido do iluminismo. Instigado por Friedrich 

Schegel, um líder do novo movimento, Schileiermacher escreveu On religion: Speeches to Its Cultured 

Despisers (“Discursos sobre a religião, endereçados aos seus desdenhadores cultos”) em 1799 para seus 

companheiros no romantismo. Alegou que eles tinham renunciado à religião porque os racionalistas haviam 

reduzido erroneamente a essência dela ao conhecimento, adquirido através da razão e expressado em 

doutrinas, ou à moralidade percebida através da consciência e demonstrada no comportamento moral. Ao 

assim fazerem, tinham desconsiderado o sentimento, que não somente era um componente primário do 

romantismo, como também a própria essência da religião. Schleiemacher, portanto, redefiniu a religião 

como um elemento singular da experiência humana, não localizado na capacidade cognitiva ou moral, que 

meramente produz um conhecimento indireto de Deus mediante a inferência, mas no sentimento, que 

oferece uma experiência imediata de Deus” (HOFFECKER, 1990, p. 357). 
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manifestar algo incômodo. O Dasein pode ser percebido como um peso, pois não tem a 

capacidade de determinar a si mesmo (Safranski, 2005, p. 27). O filósofo alemão só se 

sentiu lançado quando, retirado de sua terra natal, percebeu os apelos da modernidade. 

No pensamento heideggeriano, a religião e a teologia ocorrem como 

fenomenologia-hermenêutica, onde a teologia é vista como ciência ôntica e a religião 

como ente que é simplesmente dado. A crença, por sua vez, mostrar-se-á “um modo de 

ser do existencial da disposição”, que determina essencialmente o homem como alguém 

que crê. Nesta concepção, o pecado revela-se como o modelo decadente de ser do 

existencial da facticidade, que faz de todo homem um pecador. Crer ocorre quando o ser 

humano está aberto a Deus e, segundo Heidegger, conecta-se à angústia. O pecado, por 

sua vez, como decadência do crente, liga-se ao temor (Ferreira, 2003, p. 21). Percebe-se 

que a crença e o pecado opõem-se mutuamente, e que, por seus resultados, mostram que 

a abertura para Deus é aperfeiçoamento. 

Na opinião de MacGrath, Ser e Tempo pode ser considerada uma declaração de 

rompimento, a deserção sistemática quanto à filosofia cristã escolástica por parte de 

Heidegger, aquela a que um dia “jurou” lealdade (MacGrath, 2008, p. 18). É importante 

que se diga que tal obra não mostra, em hipótese alguma, qualquer neutralidade teológica. 

No entanto, assevera MacGrath, contém um código teológico “criptografado”, oculto em 

suas linhas:  

Ser e tempo não é teologicamente neutro, mas esconde uma agenda 

teológica oculta: termos são definidos de tal forma a tornar impossível 

para a filosofia perguntar sobre a questão-Deus ou para a teologia usar 

a filosofia. Não é teologicamente insignificante que Deus não aparece 

em lugar algum de Ser e Tempo – nem mesmo como um desejo ou 

artefato cultural. Que o Dasein não tem vida religiosa natural é uma 

posição teológica implícita, uma rejeição da doutrina da teologia natural 

(MACGRATH, 2008, p. 19). 

Entende-se assim que Heidegger parece considerar Deus como um implícito 

genérico da existência. Embora conheça e faça várias referências aos escritos bíblicos e 

teológicos, sempre os humaniza e os seculariza. 
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VI.3 Hermenêutica 

 A questão fenomenológica é um dos fundamentos do pensamento heideggeriano. 

Interessado em etimologia, o filósofo “disseca” o assunto separando o termo em seus dois 

vocábulos gregos constitutivos: “fenômeno” e “logos”. O primeiro definiu como aquilo 

que se revela ou se mostra em si mesmo. A questão, argumenta Heidegger, é que o ente 

pode mostrar-se de várias formas, até mesmo, como aquilo que ele não é em si mesmo. 

O que o fenômeno mostra ou revela é, de fato, o “seu próprio ser ou a verdade sobre si 

mesmo”. Destarte, é possível concluir que, no pensamento heideggeriano, os conceitos 

“fenômeno”, “ser” e “verdade” estão intimamente ligados e se identificam à medida que 

manifestam o ente. Conforme Ferreira (2003) o fenômeno tem a habilidade de exibir a 

verdade e o ser relativos ao ente, ainda que este se mostre dissimular, isto é, como aquilo 

que ele não é: 

Essa forma de manifestação do ente foi denominada por Heidegger de 

verdade-dissimulação, pelo fato de o ente dissimular o seu próprio ser, 

por mostrar-se como se ele fosse aquilo que ele não é. A verdade neste 

caso é dissimulação porque o ente oculta o seu ser, ele faz crer que ele 

é isto que ele mostra, ou seja, o que ele não é. Tanto a manifestação do 

ente em seu próprio ser quanto o aparecimento do ente como 

dissimulação são considerados modos da verdade do ser de tal ente (p. 

22). 

 

 Modos da verdade do ser! Elemento fundamental de qualquer hermenêutica, 

Heidegger está interessado na descoberta dos significados da verdade. Sua concepção 

quanto a isso indica o logos como aquele que, aparentemente, “fala” sobre a verdade. 

Curiosamente, embora faça uso do termo grego lógos (lit. “palavra”), correlaciona-o à 

capacidade de “mostrar” ou “fazer ver” o conteúdo sobre o que se discorre, tendo como 

alvo o próprio falante, bem como todos os que são seus interlocutores. Assim, “o lógos é 

aquele que deixa e faz ver o ente em seu ser”. Transparece no pensamento de Heidegger 

um conceito imagético, como se o enunciado “logos” trouxesse sempre consigo a 

materialização do conceito na mente do que fala, dos que ouvem e participam de qualquer 

discurso. Ferreira (2003), então, conclui qual seja o conceito heideggeriano sobre 

fenomenologia: “é a instância que deixa e faz ver o ente em seu próprio ser ao manifestar 

a verdade desse ente”(p. 22-3). Todavia, Heidegger não se satisfez com esta ideia formal 

e tradicional. Sua saída foi perceber o fenômeno como o próprio ser, desconsiderando-o 

como ente. Dessa forma, a fenomenologia passaria a focar o ser ou o sentido do ser, na 

dinâmica de velar e desvelar-se na manifestação da verdade do ente; passou a ser o que 

determina a ontologia, pois é a única forma de acessar o ser das coisas: “nesse caso, 
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ontologia e fenomenologia se identificam e investigam o sentido do ser”. Percebe-se 

claramente por tal arrazoado que o método e a ontologia se confundem. De instrumento 

de investigação, o método assume o papel de lugar onde o velar e o desvelar-se do ser 

são vistos, onde o ente se efetiva (Ferreira, 2003, p. 23). A opção heideggeriana está em 

linha com a mudança na compreensão de identidade a que já nos referimos, deixando de 

ser essencialista para ser “existencialista”. Contudo, embora o pensamento ocidental 

tenha como peculiaridade a clara influência escolástica, há de reconhecer-se que houve 

sensíveis contribuições da filosofia: 

Na filosofia contemporânea, a essência não define nem revela a 

natureza do homem. Porque o homem, ao vir a ser, não possui essência, 

apenas uma condição, uma situação: “a essência do ser-aí Dasein 

consiste apenas em sua existência” (Heidegger); é o homem mesmo 

quem produz aquilo que ele é, por sua liberdade: ele é projeto, isto é, 

aquilo que ele é capaz de fazer de si mesmo; nele, “a existência precede 

a essência” (Sartre) (Japiassu e Marcondes apud PENNA, 2006, p. 104). 

 

 A hermenêutica de Heidegger é, portanto, sempre uma leitura da vida, da 

existência. É hermenêutica da facticidade, uma narrativa “formalmente indicativa” da 

vida do ser humano. Destarte, para Heidegger, explica MacGrath (2008, p. 28-9), 

fenomenologia, nas palavras do próprio filósofo alemão, tem como sentido básico 

“permitir aquilo que mostra a si mesmo ser visto a partir de si mesmo em todas as formas 

nas quais ele se mostra a si mesmo”. Uma das pressuposições dessa afirmação 

heideggeriana é a inabilidade do discurso científico de conceder àquilo que se mostra a si 

mesmo o evidenciar-se na forma em que a si mesmo se mostra. Ao contrário, a linguagem 

científica tem por hábito impor aos dados formas determinantes, cortando-os e adaptando-

os em categorias pré-estabelecidas que não foram engendradas na, ou nascidas da, 

experiência. Assim, a fim de que possamos ser fiéis à multiplicidade das experiências 

conscientes, a única forma é relativizar a intuição e o caráter presencial que a elas 

correspondem, elaborando outros modos de experiência, “e acima de tudo, por resistir ao 

fetiche pela ‘presença no presente’ como critério de completa fenomenalidade” 

(MacGrath, 2008, p. 30). Colocando isso de outra forma, implica dizer que o que deve 

ser aprendido é estipulado pelo próprio fenômeno, não existindo qualquer padrão ou 

norma que o determine. 

 A opção pela teoria geralmente é consequência de uma espécie de absolutização 

da intuição, reconhecendo nisto a única via de acesso genuína ao fenômeno. No entanto, 
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na concepção heideggeriana, são qualificadas como exceções as ocasiões nas quais o ser 

humano experimenta tal tipo de objetividade desinteressada pela vida diária. É certo que 

cada indivíduo está focado nas obrigações e preocupações do dia-a-dia quase que 

diuturnamente. Dessa forma, ao invés de estarmos como que à parte como observadores, 

nosso interesse pelas coisas não advém do fato de ocuparmos uma posição de 

“conhecedores”, mas de “fazedores”. Conquanto Hesserl tenha caminhado um pouco 

rumo às “compreensões”, sua fenomenologia ainda é do “conhecimento”, não da 

experiência vivida (MacGrath, 2008, p. 30). 

 

VI.4 Filosofia 

 Para Heidegger, tratar de filosofia requer, antes de tudo, o reconhecimento da 

peculiaridade da significação de seus termos. Explica que nas ciências particulares, o 

contexto é o que determina os conceitos, e a ênfase parece estar exatamente na 

determinação de cada um deles. Na filosofia, por outro lado, eles mostram-se “oscilantes, 

vagos, multiformes, flutuantes”. Argumenta que isso não se dá devido às mudanças de 

posicionamentos filosóficos, mas, antes, aos próprios conceitos que permanecem sempre 

“incertos”.  Por isso, a “possibilidade de acesso aos conceitos filosóficos é totalmente 

diferente da possibilidade de acesso aos conceitos científicos” (Heidegger, 2010, p. 9). 

Afirma, portanto, que existe uma grande diferença de conceito entre a ciência e a filosofia, 

uma vez que esta não dispõe de contexto objetivamente configurado no qual seja possível 

a ordenação de conceitos para a obtenção de sua determinação.  

Heidegger utiliza “os mestres da suspeita”: Marx, Nietzsche e Freud, para levar à 

total desilusão a confiança ingênua que a modernidade depositou na razão. Tal arrazoado 

também se harmoniza com a negação de uma visão essencialista da identidade, da 

identidade fixa e padrão conforme a visão escolástica medieval. 

A fé da modernidade no progresso racional e moral da cultura Europeia 

– o legado do iluminismo – foi derrotado pela descoberta de Marx do 

motivo econômico da cultura ocidental; pela declaração de Nietzsche 

da vontade de poder; e pela exposição de Freud do id libidinoso 

operando por trás de nossos mais civilizados anseios (MacGrath, 2008, 

p. 4). 

 

 A contribuição heideggeriana para a literatura de suspeição foi brutal. 

Primeiramente, afirma a natureza interpretativa da própria experiência, como se fosse 

possível acessar as coisas em si mesmas de forma imediata e pela revelação de 
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preconcepções outrora ocultas. Além disso, argumenta MacGrath, Heidegger esclarece 

que o Dasein tem como motivo a decepção consigo mesmo, a negação especialmente 

diante da morte. Isto não apenas modela a maneira que o ser humano pode ver as coisas, 

mas as próprias coisas que são vistas. O uso que Heidegger faz dos mestres da suspeita 

“sugere que a razão é uma marionete ao capricho de alguma coisa menos que racional. 

Para Marx, esta alguma coisa é o capital e a ganância; para Nietzsche é fome de poder; 

para Freud, o lagarto interior do desejo represado”. Todavia, para Heidegger, conclui, 

trata-se do embate crucial e angustiante, ansiedade causada pela perspectiva de morte e 

em face do nada – “urdidura e trama de nosso senso de temporalidade – é o motivo oculto 

que subjaz a todas as nossas realizações culturais, científicas e religiosas” (MacGrath, 

2008, p. 4). 

 Fica claro que, para Heidegger, a própria existência do indivíduo, seu Dasein, é 

diretamente ligado à sua identidade. Há uma tradição recebida que modela e norteia uma 

identidade coletiva na qual o indivíduo vive, aberto para novas experiências futuras. O 

passado continua no presente. Assim, enquanto há certa determinação do indivíduo 

devido àquilo que recebe do passado, de igual forma há alguma possibilidade do novo, 

pois a experiência presente abre-se para o futuro. Assim, MacGrath argumenta que, 

segundo Heidegger, as condições sociais e históricas de cada pessoa são vitais e 

estabelecem o seu “ser no mundo”. Se são assim, na opinião daquele autor, a biografia de 

Heidegger serve para entender o seu conceito de ontologia. Realmente, Heidegger 

estabelece como necessidade entender a situação histórica para depois realizar a análise 

fenomenológica. A história não é vista por ele como uma mediação para se alcançar o 

entendimento. Ela, de fato, o determina. Pelo estudo dos escritos de Aristóteles, realiza 

uma interpretação que revê totalmente os conceitos históricos entre o leitor e o texto, 

reconhecido legado da antropologia cristã. Certamente, sua intenção não é remover ou 

anular tais conceitos, “mas antes mostrar que nosso entendimento de Aristóteles é sempre 

mediado por conceitos tradicionais”. Destruir nunca é tarefa fácil (MacGrath, 2008, p.8). 

 Em Ser e Tempo, Heidegger procura dar uma justificação fenomenológica. O 

Dasein diz respeito à existência constante, ao passado que continua e ainda é. 

Em seu Ser fático, qualquer Dasein é, como já foi, e é "o que" já era. É 

o seu passado, explicitamente ou não. E isto é assim não só no que seu 

passado é, por assim dizer, empurrando-se junto "por trás", e que o 

Dasein possui o que é passado como uma propriedade que ainda é 
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Presente-em-mão e que, por vezes, tem efeitos posteriores sobre ela: 

Dasein é o seu passado na forma de seu próprio ser, que, para colocar 

asperamente, historiciza de seu futuro em cada ocasião. Seja qual for a 

forma do Ser que pode ter, na época, e, portanto, com o que 

entendimento do Ser, pode possuir, o Dasein tem crescido tanto em 

direção e na tradicional maneira de interpretar a si mesmo: nos termos 

deste ela se entende proximamente e, dentro de um determinado 

intervalo, constantemente (MACGRATH, 2008, p.8). 

 É possível que o melhor exemplo para o pensamento de Heidegger seja sua própria 

vida. Ele “é como ele era; ele é o seu passado. Ele entende a si mesmo e todas as coisas 

mais em termos de tradições de interpretação nas quais ele cresceu” (MacGrath, 2008, p. 

8). Note-se a forma do conceito de identidade. Para Heidegger o entendimento sobre ele 

próprio repousava antes dele, nas interpretações e tradições nas quais ele cresceu. O 

significado de suas tradições vinha do passado para encontrá-lo fora de seu futuro. Ao 

criar a palavra Dasein, ele tem como objetivo fixar a análise dos assuntos no vivido, isto 

é, no tempo e no espaço: “O neologismo de Heidegger para o ser do ser humano, 

“Dasein,” significa em alemão “ser-lá”. O termo tem como objetivo impedir pensar sobre 

o assunto como separado de sua localização no espaço e no tempo, ou melhor ainda, sua 

situação de vida”(MacGrath, 2008, p. 8). Pensando a ontologia heideggeriana, explica 

MacGrath, o “lá” ocupa papel central. Ele é indispensável para o entendimento de sua 

filosofia, não apenas quanto ao aqui e agora do leitor, mas ainda ao “lá” e “então” do 

autor que se lê. Por isso, os termos utilizados por Heidegger e sua linguagem precisam de 

sua vida para que sejam corretamente entendidos (MacGrath, 2008, p. 8). A vida, 

poderíamos dizer, tem que ser um “livro aberto” para ser lido de um particular ponto de 

vista. Segundo o seu entendimento, as origens sempre vêm nos encontrar do futuro. Nessa 

perspectiva, o futuro de Heidegger foi inteiramente e modelado e determinado pelo seu 

passado. Em linha com ele, sua abordagem sobre a fenomenologia foi determinada por 

sua educação católica, enquanto sua terra natal rural indicou seu envolvimento político 

no partido nacional socialista (MacGrath, 2008, p. 8-9). Este é, podemos dizer, o discurso 

identitário cultural de Heidegger, centrado na sua herança católica e rural. 

 Heidegger reage contra os neoescolásticos ao romper com o “sistema do 

Catolicismo” quanto à teoria do conhecimento histórico. Segundo MacGrath, é provável 

que ele não suportasse mais o a-historicismo neoescolástico. Em toda a “carreira” de 

Heidegger, a história foi sempre aquilo que determinava a experiência da verdade: 
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De sua primeira hermenêutica a sua última “história do ser”, a noção 

que a história determina nossa experiência de verdade é fundante para 

Heidegger: nós entendemos como somos hábeis de acordo com nossa 

situação hermenêutica ou época. Diferentes eras da filosofia não apenas 

entendem a verdade diferentemente; elas também têm uma diferente 

verdade para entender (MACGRATH, 2008, p. 11-2). 

 Este princípio reveste-se de grande importância para aquilo que temos arrazoado. 

A cultura brasileira está em linha com o seu passado, ligada indissoluvelmente aos 

legados culturais de portugueses, indígenas e negros. A experiência da verdade, ou, da 

própria realidade, foi formada por tais contribuições culturais. No caso de Heidegger e de 

sua Alemanha, identificava-se fortemente com seu passado camponês. Todavia, a 

contribuição do catolicismo também foi muito sensível em sua vida. Ao apresentar um 

curriculum vitae ao departamento de filosofia em 1915, Heidegger refere-se às suas 

convicções filosóficas fundamentais como “Escolástica-Aristotélica”. A isso adicionou 

que o seu próximo trabalho seria “uma apresentação abrangente da lógica e psicologia 

medieval à luz da fenomenologia moderna”. Tais, sem dúvida, eram suas convicções 

básicas enquanto em linha com o Catolicismo (MacGrath, 2008, p. 13).7 

 Heidegger escreveu um livro sobre Scotus. Nele, MacGrath explica, é perceptível 

que iniciou sua carreira filosófica marcadamente pertencente a dois mundos de 

pensamento: moderno e pré-moderno. Já na introdução do livro nota-se sua aprovação à 

noção medieval da intencionalidade, percebida por ele naquela época como uma real 

solução para solver a dicotomia de mundo entre sujeito e objeto. No entanto, Heidegger 

não se radicou no medievalismo, pois se encontram muitas referências a textos 

neokantianos e fenomenológicos em seus escritos. É dessa forma que “Heidegger 

reconecta a filosofia moderna a certa sensibilidade pré-moderna sem abandonar a 

modernidade no processo. Esta ênfase dual no moderno e no pré-moderno permanece 

com ele através de sua longa carreira; por último ele se torna igualmente preocupado com 

os problemas da tecnologia moderna e a filosofia grega” (MacGrath, 2008, p. 16). 

 MacGrath esclarece que é também no livro sobre Scotus que fica claro o porquê 

de Heidegger jamais encontrar lugar entre seus colegas neoescolásticos. Conquanto sua 

história o ligue ao ambiente antimoderno, estava inserido completamente em problemas 

da modernidade para meramente endossar a filosofia tradicional. Ele já estava ligado à 

                                                      
7 Este trabalho também é citado em nossa explanação. 
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virada da modernidade em direção ao sujeito, que se inicia em Descartes e se encerra com 

Nietzsche e sua “morte de Deus”. Embora compartilhasse da insistência de muitos 

pensadores de sua época, qual seja, de pensar com a modernidade ao invés de contra ela, 

Heidegger estava preso por fortes raízes ao pensamento pré-moderno: “como jovem, na 

tradição medieval; e depois, nos gregos antigos” (MacGrath, 2008, p. 16). Certamente, o 

passado vivia nele e era básico para sua identidade cultural. Interessantíssima esta matriz 

filosófica dual de Heidegger entre a modernidade e o medieval, pois, em nossa opinião, 

é exatamente isso o que categoriza a matriz filosófica brasileira, herdeira do catolicismo 

que se imiscuiu com as culturas negras e ameríndias, por um lado, e com as questões da 

modernidade, de outro. 

 Como alemão, após se decepcionar com o Catolicismo, Heidegger aproximou-se 

do protestantismo, especialmente dos escritos de Lutero. Para este reformador, “qualquer 

deus que ocorre à razão humana independente da revelação é um construto designado 

para proteger-nos da verdade” (MacGrath, 2008, p. 18). Na opinião de MacGrath, é 

improvável que Lutero aprovasse a filosofia de Heidegger, uma vez que é isenta de 

referências religiosas. MacGrath chama este conluio com Lutero de “‘fenomenologia para 

o abandonado’ de Heidegger”. Os tais abandonados caíram em tamanha “profundidade” 

que a escuridão bloqueou seus olhos; nem mesmo enxergam que são caídos. “A 

fenomenologia de Heidegger é uma análise do ser-no-mundo para o homem de Lutero, 

antes que lhe é dada a fé que ilumina sua existência como caído, desfigurado e enganado” 

(MacGrath, 2008, p. 18). Baseado no conceito da queda do homem conforme Lutero, fica 

claro que ele não pode chegar à verdade sobre Deus e foi abandonado por ele.  

  

VI.4.1 O Dasein 

 O conceito central de Heidegger “Dasein”, explica MacGrath, não é um projeto 

de conhecimento. Ao invés disso, pertence integralmente ao cotidiano, “perdido em 

preocupações práticas determinadas por sua não tematizada preocupação com sua própria 

morte” (MacGrath, 2008, pp. 31, 32). É importante considerar que o Dasein não se revela 

como um “sujeito-ego”, um simples eu pessoal, mas como um ser permanentemente 

exterior a si mesmo no contínuo temporalizar prático, nos anseios sociais e existenciais, 

aquilo que Heidegger denomina como “ser-adiante-de-si-em-já-ser-em-um-mundo”. Não 

é um programa que orienta o sujeito em direção a objetos, “mas um ‘ser-no-mundo’ 
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absorvido em cuidados por si mesmo, pelos outros com os quais sempre existe, e pelas 

coisas que o rodeiam” (MacGrath, 2008, p. 32). Por isso, o modo de ser diário de cada 

indivíduo em seu relacionamento com as coisas não pode ser abarcado na reivindicação 

epistemológica que considera um “objeto de tipo” a toda coisa cognoscível. MacGrath 

aponta que no pensamento de Heidegger tal clamor epistemológico “de que cada coisa 

que se pode conhecer é um objeto, falha em fazer justiça à nossa maneira cotidiana de 

estar com as coisas”. Aparentemente, o grande problema é a carência de imediaticidade: 

As coisas que estão ao redor de você na sala na qual você está lendo 

isto são coisas que ainda não foram tematizadas, intuídas, ou 

objetivadas, mas são, apesar disso, parte de nosso horizonte de vida. 

Elas estão com você e você com elas de certa forma. Elas não são 

objetos esperando o olhar de sua subjetividade, e você não é um sujeito 

em relação a elas. O paradigma sujeito-objeto descreve apenas uma 

forma particular de estar com as coisas: a forma de estar da ciência, isto 

é, o estar do conhecimento do sujeito (...) coisas não são objetos 

intencionais ou “presentes-à-mão”, mas “já-à-mão” (MACGRATH, 

2008, p.32). 

 

 Normalmente, o ser humano não considera as coisas ao seu redor como presentes 

objetivamente para que sejam analisadas suas características “objetificáveis” ou 

predicativas. Talvez possamos dizer que a aproximação comum do sujeito quanto às 

coisas no seu cotidiano não é a de um cientista. As coisas são consideradas pelo indivíduo 

como meros “equipamentos”, instrumentos para a sua vida. Busca-se um objeto quando 

se precisa dele. Nisso fica manifesto que o interesse recai sobre o seu funcionamento e a 

minha familiaridade quanto a como operá-lo. Só é possível definir “coisas” como 

“objetos” quando são “de-mundanizadas”, ou seja, se retirá-las do contexto das relações 

delas com os sujeitos, local onde elas a si mesmo se mostram (MacGrath, 2008, p. 32). 

A condição de estar “presente-à-mão” é abstração e “sem mundo”, explica 

Macgrath. Mas, o “já-á-mão” mostrasse totalmente inserido no contexto diário do sujeito. 

Um martelo, objetificado na análise de um objeto “presente-à-mão”, onde se percebem 

seu peso, forma e classificação como artefato, é, antes de mais nada, a ferramenta “já-à-

mão” empunhada pela pessoa ao construir sua casa. Ela é, simplesmente, não classificada, 

não objetiva, indistinta em meio a todo referencial da atividade que lhe é peculiar: um 

pátio de obras. A ferramenta é determinada pela sua função e resultado, por aquilo que 

ela serve para fazer, “para-teoricamente”. Trata-se, portanto, de entendimento relacional. 

Em outras palavras, MacGrath argumenta que “ela não pode ser entendida à parte 
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daqueles a quem ela presta serviço, o propósito deles, e as outras coisas às quais ela está 

relacionada”. Dessa forma, o “já-à-mão”, contrastando com o “presente-à-mão”, só pode 

ser concebido considerando a totalidade relacional da vida fática: “Para definir uma coisa 

tenho primeiro que tirá-la do mundo e colocá-la antes de mim como uma instância de 

uma classe; sem seu contexto para-teorético eu não teria habilidade com a coisa como um 

todo” (MacGrath, 2008, p. 32-3). 

 Para Heidegger, a “facticidade” aparentemente tende a perder ou evitar a si 

mesma. O enfrentamento de algo difícil ou oneroso que se abate sob a existência 

geralmente compele o ser humano a uma luta que reprime o “ser-no-mundo”. Por causa 

desta inclinação do Dasein de autofuga e auto-ocultação é um forte indício que somente 

como hermenêutica a fenomenologia se torna possível. Destarte, para Heidegger, conclui 

MacGrath, a hermenêutica da facticidade é uma fenomenologia que pressupõe que a vida, 

devido à sua concretude a ambiguidade, inicialmente se põe fora do raio de ação do olhar 

filosófico. Além disso, explica o autor, sob Heidegger a fenomenologia se torna 

hermenêutica por uma espécie de “tematização temporária daquilo que não pode ser 

acessado diretamente através da reflexão”, mas que obrigatoriamente tem que ser 

manuseada de forma indireta, pela utilização de termos deliberados indeterminados, aos 

quais denomina “indicações formais”. Segundo ele, continua MacGrath, a consciência 

não pode “intuir” originalmente as coisas. Ao invés disso, “entende-as”, o que quer dizer, 

“encontra-as inteligíveis, significativas, aparentes dentro do horizonte de envolvimento 

prático do Dasein com elas. A coisa não é primeiro ‘dada’ a nós como um objeto 

intencional; é primeiro revelada a nós como um nexo de sentido histórico”. Daí a 

necessidade de linguagem apropriada, que seja capaz de descrever o dado da exata forma 

que ele se dá a si mesmo (MacGrath, 2008, p. 33-4). 

 

VI.4.2 A Essência da Alma e a Memória 

Para Heidegger, Deus é algo que vai “além” da alma, em uma espécie de “sobre-

” ou “ultra-” passagem[über-ragen]. É curioso que não fale de “alguém”, mas de algo, 

desfigurando Deus de sua personalidade. Aparentemente, reconhece nele a “força” da 

qual fala Agostinho, base de sua análise. Segundo Heidegger, o Bispo de Hipona encontra 

em Deus a força que está ligada ao seu corpo e que move sua massa. No entanto, o 

encontro com Deus está na transcendência dessa força, pois os animais também a têm, 
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embora não tenham consciência disso. A racionalidade é o que distingue o ser humano 

do animal e o que o habilita a ir além de si mesmo para encontrar Deus. A questão se 

desloca para a interação do homem com a divindade como verdadeiro conhecimento de 

Deus. O homem tem que estar em Deus, junto a Deus, para viver nele. Isso tem a ver com 

sua memória, como veremos à frente (Heidegger, 2010, p. 164). Interessa-nos ressaltar 

essa ideia resgatada por Heidegger da experiência como verdadeiro conhecimento. A 

concepção de um Deus “energético”, alguém que é mais identificado com uma força do 

que com uma pessoa, cabe bem à concepção do Cristo acolhedor brasileiro. Na verdade, 

não se busca saber sua identidade, mas a força para viver e existir, para a concretização 

das memórias sobre ele, expressa na vida feliz que cada um busca para si. O desafio é 

progredir das memórias psicologicamente herdadas para aqueles sentidos pessoais que a 

experiência dará a todo indivíduo. Isso, seguramente, envolve o encontro com o “outro”, 

isto é a questão da alteridade. Toda carga psicológica herdada, somada às experiências do 

indivíduo mostram o quanto há diferentes vozes mesmo dentro de um único “eu”. Lima 

(2003) aponta a importância fundamental do outro no dizer do sujeito:  

falar do outro significa postular sua presença na constituição de todo e 

qualquer discurso e, consequentemente, a ideologia como constitutiva 

das relações sociais; - postular a alteridade do discurso significa, ainda, 

considerar o esfacelamento do sujeito e a pluralidade descontrolada e 

desordenada de vozes da voz, aparentemente única, de qualquer 

indivíduo (LIMA, 2003, p. 258). 

 

 Indo mais a fundo, Heidegger segue o pensamento agostiniano ao relacionar o 

conhecimento e a experiência com a memória. Em sua opinião, Agostinho 

deliberadamente não trata do assunto de forma “ordenada” a fim de conceder aberturas 

para “novos ‘conteúdos’ e enigmas de realização”. Explica que aquilo que o Bispo de 

Hipona apresenta como “fenômenos concretos”, considerando unicamente o seu 

conteúdo, extrapola o “marco” e a “estrutura” do conceito tradicional (Heidegger, 2010, 

p. 164). Esta superação de sentido é algo marcante e uma ideia recorrente no pensamento 

heideggeriano. Conceitos não podem, segundo ele, ter sentidos estanques e determinados, 

mas são tão vivos quanto aqueles que os experimentam, assumindo novos significados no 

vivido do sujeito. A “desorganização” na forma agostiniana de tratar a questão é tomada 

por Heidegger como o “caldo de cultura” necessário para que o novo surja e se torne 

experiência. A vida fora das normas, conforme preconiza a liberdade cultural brasileira, 

em linha com a noção bakhtiniana de carnaval como o “não oficial”, abre as portas para 

a busca e para a expectativa dos anseios do indivíduo. 
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 A existência se inter-relaciona com a memória. Como que guiado pela mão por 

Agostinho, Heidegger reconhece que as coisas se tornam “imateriais”, diluídas em 

pensamento, transformadas em linguagem de ideias, para que caibam na memória. 

Recordar algo sempre incluirá alguma ampliação. É uma reconstrução com base em 

informações armazenadas. Poderá haver também alguma inter-relação, ou mesmo, 

reelaboração. À memória é atribuído “um depósito oculto e infinito” (Heidegger, 2010, 

p. 164). 

 As incontáveis imagens das coisas e aquilo que pensamos a seu respeito, 

aumentando-as em processos de rememoração, inter-relação, ou reconstrução, compõem 

um depósito oculto e infinito na memória. Embora tudo isso pertença a mim, não consigo 

abrangê-lo. O espírito é pequeno para possuir a si mesmo. Heidegger confessa seu espanto 

ao perceber que o interesse científico leva o homem a considerar todo planeta e a galáxia, 

mas cai no esquecimento de si mesmo. O Espírito é aquilo que não vemos, mas que já foi 

visto por nós como que interiormente em suas enormes dimensões. Só é possível falar do 

que conhecemos, do que está presente em nossa memória (Heidegger, 2010, p. 164-5). 

Neste sentido, é possível dizer que vemos as coisas do universo dentro de nós mesmos, 

gravadas na interioridade do ser. É assim que, quando narro alguma coisa de memória, 

faço com que lembranças armazenadas se apresentem para que sejam organizadas em 

discurso: 

Algumas coisas apresentam-se imediatamente, ao passo que outras 

necessitam de mais tempo, algumas irrompem desordenadamente, 

como numa grande confusão. E o que se procura é precisamente uma 

coisa determinada, sempre há algo distinto que avança dizendo: “Sou 

eu acaso o procurado?” Afasto-o então de mim [com a mão no coração] 

até que esteja claro e se ofereça o que quero (donec enubiletur quod 

volo)8 (HEIDEGGER, 2010, p. 165). 

  

Notamos que a experiência com a memória não é sempre igual. Há aquelas que 

recorrem rapidamente à mente, como a primeira foto em uma pilha com várias delas. No 

entanto, há também aquelas que se apresentam na memória em um irromper desordenado. 

Certamente, quando acessamos recordações, geralmente a memória traz a sequência ou 

organização das imagens das situações ocorridas. No entanto, no processo de busca, 

procuro algo específico, que será reconhecido no folear do catálogo das recordações. As 

                                                      
8 “Até que eu descobri o que eu quero”. 



90 

 

imagens das recordações se oferecem, mas aguardamos até que passe diante de nossos 

olhos interiores aquilo que objetivamente estamos procurando. 

Para Heidegger, é Agostinho que lança as bases culturais para a Europa Medieval 

(Heidegger, 2010, p. 150). Isso é muito importante para o nosso estudo, pois mostra a 

ligação direta de seus conceitos não apenas com o catolicismo, mas também com João 

Maria de Agostini (de Agostinho), devoto de Santo Antão, bem como com José Manoel 

da Conceição enquanto ainda padre e depois de sua conversão ao protestantismo. 

 A memória é repleta de conteúdos marcados por grande diversidade. Heidegger 

interessa-se como tais conteúdos são assimilados. Todas as coisas recebidas na memória 

são organizadas segundo categorias, tais como cores, cheiros, sabores, textura, densidade, 

temperatura. Assim são apresentados e representados à memória (Heidegger, 2010, p. 

165). Os domínios da mente constituem-se em profuso mundo interior. Assim Heidegger 

argumenta, demonstrando que somos capazes de isolar cores e pensá-las ainda que esteja 

escuro. Podemos cantar na memória sem produzir qualquer som ao fazê-lo. De igual 

forma, posso lembrar um cheiro sem senti-lo. De certa forma, mesmo tais sensações são 

armazenadas na memória como se imagens fossem (Heidegger, 2010, p. 165-6). Isso é o 

que chama objetualidades sensíveis. De igual forma, continua, estão disponíveis à 

memória fórmulas, sentenças matemáticas, perguntas científicas. Depois de ouvir uma 

proposição não é sua vocalização que fica na memória, mas é seu sentido o que é 

armazenado. Dessa forma, o aprendizado da verdade científica não se dá “por imagem”, 

mas o “descobrimos” dentro de nós mesmos pela assimilação e passamos a reconhecê-lo. 

Vejo o sentido assimilado na mente. Tais são objetualidades não sensíveis (Heidegger, 

2010, p. 166). 

A memória contém, pois, também razões numéricas e leis de relações 

espaciais (objetos matemáticos). Não são coloridos, nem emitem sons, 

nem oferecem nenhuma outra feição efetivamente sensível. Certamente 

escuto as palavras com cujo auxílio são formuladas e que servem para 

falar a respeito delas, mas estas mudam (grego, latim); os objetos 

matemáticos não pertencem ao gênero da expressão linguística. Quando 

vejo a linha mais tenuamente traçada, fina como as de uma teia de 

aranha, não se trata da linha matemática como tal. Somente a tem 

presente pelo conhecimento aquele que – sem pensar de modo 

precisamente corpóreo-sensível – a compreende. Conto cores e sons, 

meço o pesado e o veloz. O que conto e meço e o contato como tal em 

seu ser contato (determinação numérica) não são coloridos. Et ideo sunt 
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– e precisamente por esta razão possuem em elevado medida um ser 

(HEIDEGGER, 2010, p. 166). 

 Certamente, compreender as assimilações da memória está diretamente ligado às 

identificações identitária às quais já nos referimos como base da “identidade” que se tem. 

 Só pode ser conhecido o que existe, e existe dentro de nós. Portanto, a aquisição 

de conhecimento nada mais é, segundo Heidegger, do que o ordenar aquilo que estava 

desarrumado e disperso nos domínios da memória. Tal aprendizado significa a apreensão 

de sentido (Heidegger, 2010, p. 167). O pensamento heideggeriano liga-se diretamente à 

ideia de contexto que tratamos no capítulo anterior. A memória do indivíduo é constituída 

do conhecimento comum do vivido. Sua identidade é o resultado das identificações, 

quando rearranjamos na memória o conhecimento que já está lá, produzindo assim 

sentido. O aprendizado está para as identificações, assim como a memória para a 

identidade. São os lados do mesmo losango: 

 

   Aprendizado   Identificações 

 

   Memória   Identidade 

 

 Heidegger continua sua exploração da memória, mostrando como se dá o 

“arquivo” de informações. Dessa forma, o que está ao “alcance das mãos” é o que já foi 

colocado em ordem, tornando-se assim consciente e aprendido. Todavia, argumenta o 

autor, se permanece não acessado por tempo prolongado, ele como que se esconde, mas 

sem se tornar inalcançável. O conhecimento está lá e será trazido novamente à luz com 

algum fato novo que se ligue a ele (Heidegger, 2010, p. 167). A memória é capaz de 

conceder acesso àquilo que é falsamente “sabido”. Heidegger argumenta que tal não se 

constitui “falsidade”, mas, aparentemente, o conhecimento por diferenciação, ou seja, 

conclusões tiradas de exclusões ou diferenças. Sei a respeito de algo porque tenho a 

capacidade de diferenciá-lo, comparando-o a verdades contrárias. Chegar ao final de uma 

diferenciação não é o mesmo que concluir quais foram as diferenças (Heidegger, 2010, 

p. 167). Tal argumentação serve para entender como se processa o conhecimento e a 
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assimilação de culturas diferentes daquela natural do sujeito. Embora exposto a conceitos 

diferentes daqueles que compõem sua própria identidade, é capaz de lidar com aquilo que 

conhece “ao contrário”, por contraste com os princípios que regem o seu contexto. 

 Dentro de mim, isto é, a memória, tenho também a mim mesmo. Concebo-me 

como conhecimento. A memória não retém apenas conceitos estritos e restritos, mas 

também os afetos da alma, exercício esse onde o pensamento mira a constituição de um 

objeto (Heidegger, 2010, p. 168). Aparentemente, Heidegger indica que os sentimentos 

são, de alguma forma, racionalizados nos domínios da memória. Dentro da complexidade 

de um ser humano, há intensa vida interior. As memórias são arquivadas como 

conhecimento, mas podem ser revividas como sentimento. 

Os afetos na memória dão-se de forma diversa àquela da experiência real. 

Segundo Heidegger, o modo como as afecções são assimiladas na memória está ligado à 

essência da própria memória. Explica que quando o sujeito representa um sentimento, 

quer positivo ou negativo, ele mesmo não se torna alegre ou triste naquele momento 

necessariamente. Mais do que isso, ele pode representar algo diametralmente oposto à sua 

experiência presente, como estar exultante de alegria e representar uma profunda tristeza 

em sua memória. Segundo o autor, a representação da afecção não é determinada pelo 

tipo de sentimento. Paradoxalmente, pode-se ter a alegria, como um estado presente, e ter 

a tristeza na memória, ambas possessões do mesmo “eu”. Para Heidegger, a memória e a 

consciência fundem-se em uma única coisa (Heidegger, 2010, p. 168). Heidegger aplica 

a figura do estômago metaforicamente: “A memória é semelhante ao estômago: os 

manjares consumidos, doces e amargos, ainda estão ali, mas já não podem ser saboreados. 

Pretender afirmar uma analogia realmente existente é ridículo, contudo, há ali algo em 

comum” (Heidegger, 2010, p. 168). Certamente, quando compreendemos isso, mais um 

elemento da complexidade do ser, percebemos o porquê dos deslocamentos do “eu”, sua 

instabilidade nata, seu dinamismo devido à riqueza de experiências e memórias 

armazenadas. Nessa direção vai o entendimento do conceito de identidade em nossos dias. 

A vida é existência pessoal: 

(...) acreditamos que, mais produtiva que a visão escolástica da 

essência, é a indicação que nos é dada, na filosofia contemporânea, pelo 

existencialismo, que concebe o homem como sendo ‘aquilo que cada 

um faz de sua vida, nos limites das determinações físicas, psicológicas 

ou sociais que pesam sobre ele’ (Japiassu e Marcondes, 1993:92 – 

grifos nossos). Neste sentido, é importante notar que os relatos de 
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migrantes com frequência enfatizam a trajetória pessoal – em outros 

termos, a sua própria existência (PENNA, 2006, p. 105). 

 A posse dos sentimentos na memória é real. Quando utilizo quaisquer dos 

movimentos afetivos, ao classificá-los como desejo, alegria, medo ou tristeza, também os 

defino. São tomados da própria consciência, estão lá, sempre à minha disposição. Para 

Heidegger, Agostinho acreditava nisso: “O ter é, pois, visto por Agostinho como um ter 

próprio”. No entanto, o saber que tenho emoções diversas dentro de mim não me leva à 

perturbação. Caso assim fosse, qualquer estudioso do medo ou do ódio viveria tais 

sentimentos em extremo. Só posso categorizar as afecções porque as tenho. Não foi 

aprendizado pelos órgãos do sentido, mas pela alma, que por já tê-las experimentado, 

enviou à memória para serem armazenadas ou reteve em si mesma, por não conseguir se 

desfazer delas (Heidegger, 2010, p. 169). Ao analisarmos as considerações de Heidegger, 

percebemos que alma e memória são fundamentais para o conceito de identidade. 

Entendendo-a não como algo pronto, concreto ou determinado, mas como identificações 

em um interminável processo que se dá no vivido, satisfação, prazer e alegria certamente 

se ligam àquilo que está em harmonia com as disposições interiores do ser. Embora cada 

sujeito seja um depósito de todo tipo de emoção, a instabilidade constitutiva do ser não 

implica necessariamente tormento ou desespero. Todos têm algum grau de oscilação 

interior que não constitui problema. Este se dá quando afecções contrárias querem brotar 

simultaneamente ou ocorre rápida oscilação entre sentimentos opostos de grande 

intensidade. Destarte, a construção da identidade se dá pela experiência que faz deslizar 

o ser aqui e acolá, constituindo-se na vida comum do indivíduo. 

 A própria língua é mutante e resultante da experiência. O que são os neologismos 

se não o nascimento de novos vocábulos para traduzirem novas experiências e realidades? 

Segundo Frédéric François, os termos “língua” e “linguagem” não podem levar-nos a 

tomá-los como se tivessem conceituação unívoca. Argumenta que “linguagem”, por 

exemplo, pode denotar capacidade, sentido percebido na expressão “o homem é dotado 

de linguagem”. De igual forma, explica o autor, pode referir-se a aspectos comuns 

contidos em todas as línguas. Além disso, continua, também pode ser empregada para 

explicar o uso da “língua”, significando então o “ato de linguagem”. Por fim, diz que não 

devemos “nos esquecer, que muitas línguas não fazem distinção entre ‘línguas’ e 

‘linguagem’” (François, 2013, p.185). 
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François sugere que se figure um terceiro termo: “fala”, tal como fez Saussure, 

que distinguia “fala” de “língua” e “linguagem”. Neste caso, a “fala” é, tão-somente, a 

“utilização individual da língua”. Frédéric François indica que “fala” também se aplica à 

capacidade de produzir sons articulados que denotam significado, bem como as 

dificuldades que tal articulação impõe. Falando-se do “uso individual” da língua, uma 

criança não a utiliza, antes, recebe, quase por imposição, o uso por parte de um 

interlocutor, geralmente um adulto, dando contornos ligeiramente diferentes quando de 

seu uso, em contextos em geral diferentes daquele de sua recepção original. Na opinião 

do autor: 

um dos traços da língua que permite sua aquisição é o fato de que ela 

se deixa amplamente modificar em sua forma e, ainda mais, em seu 

sentido (evidentemente, pode-se dizer que tudo o que é produzido e 

recebido pertence à esfera da “língua”, distinguindo-se, me seguida, o 

que é mais ou menos normatizado, mas mudam-se então as implicações 

ordinárias da palavra “língua”) (FRANÇOIS, 2013, p. 185). 

 Segundo Heidegger, é dentro do homem que o sujeito se encontra consigo mesmo. 

Certamente, isso se relaciona ao conceito de identidade. Embora todos sejamos uma 

construção do outro, encontramos o que somos, este ser constantemente construído, 

dentro de nós mesmos. Segundo o autor, o indivíduo lembra-se de si, do encontro 

propriamente dito e das afecções resultantes. Todas as ações futuras estão baseadas no 

arcabouço geral que constitui o ser, que está sempre à disposição do eu. Estando como 

que à mão, é possível meditar em todo o conteúdo ali armazenado: 

[ali me encontro comigo mesmo e lembro-me de mim, e que o fiz e 

quando o fiz e quais eram meus afetos enquanto o fazia (...) disso (do 

que esteja à minha disposição) resultam futuras ações e acontecimentos 

e esperanças, e todas estas coisas posso meditá-las novamente como se 

estivessem quase presentes]. (Futuro, esperado – quase praesentia) 

(Heidegger, 2010, pp. 169, 170). 

 

 Mas o que dizer do esquecimento? Tal questão, certamente, reserva alguma 

dificuldade lógica. O esquecer é algo que tem que estar presente, isto é, tem que estar 

disponível a mim. A verdade que conheço está perdida em minha memória, desfeita em 

seu sentido, necessitando novamente ser organizada, a menos que seja trazida de novo à 

memória por algum fato, acontecimento ou lembrança que se ligue a ela. Segundo 

Heidegger, quando se considerada a oblívio, o esquecer e o esquecido, aquilo que foi 
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esquecido deve estar à disposição. Sei que está lá, mas não consigo acessá-lo. Há um 

vácuo na memória quanto aquilo, portanto, não consigo representá-lo. O esquecido 

manifesta-se como “não existente” no sentido de não poder ser acessado. Enquanto 

conteúdo mostra-se ausente. Quando me recordo que alguma coisa se perdeu na memória, 

portanto, o esquecido, significa que está inacessível (Heidegger, 2010, p. 170-1). Mas o 

lembrar-se do esquecido mostra que sempre esteve ali, mas inacessível. 

 Essa discussão é muito oportuna para a questão da identidade. Uma vez que só 

posso conhecer o que existe e que as informações já se encontram em minha memória, 

sendo o conhecimento tão-somente a organização das informações na geração de sentido, 

implica necessariamente que as identificações acontecem mediante tal sistematização de 

ideias. Exatamente pelo fato de já haver informações no interior do sujeito é que ocorrem 

as identificações, isto é, a organização de informações que estão em linha com aquilo que 

já está construído, as identificações que compõem a identidade do indivíduo. No caso do 

esquecimento, é possível que alguma identificação já assimilada seja colocada de lado, 

caia no esquecimento, especialmente devido à mudança de contexto. Isso certamente se 

dá com estrangeiros residentes em outros países. O contexto cultural é outro e, 

certamente, práticas e hábitos que eram comuns em sua terra natal não serão mais comuns 

em seu novo local de residência. Embora o conhecimento esteja lá, pode cair no 

esquecimento, sendo lembrado apenas em função de estímulos específicos ligados àquela 

memória, como o encontro com um patrício, o olhar uma foto antiga, uma notícia sobre 

seu país de origem, etc. Especialmente no caso de alguém que se mudou muito novo para 

outro país, ou região com costumes que resultem em contexto sensivelmente diferente do 

daquele original do sujeito, práticas de sua infância podem ser totalmente esquecidas e 

jamais lembradas. 

 A identidade está ligada diretamente à memória. Na verdade, diz Heidegger, eu 

sou a própria memória. É lá que eu me encontro. Nos seres humanos há um desejo de 

transcender a memória, que segundo o estudioso, é uma busca por Deus. Refletindo o 

pensamento de Agostinho, reconhece a necessidade de “tocar” a divindade e o desejo de 

unir-se a ela. É como se houvesse uma grande ausência na imanência, exigindo do sujeito 

algum tipo de transcendência. A memória quer se expandir para Deus. Aparentemente, 

segundo Heidegger, é compulsão à transcendência que separa o homem dos animais. 

Argumenta que a memória não é atributo exclusivo dos homens, possuindo-a também os 

animais (Heidegger, 2010, p. 172). No entanto, Heidegger continua seu arrazoado 
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explicando que se o encontro com Deus se dá além da memória, logo não tenho memória 

de Deus. Destarte, como procurá-lo se não tenho qualquer menção dele em meu interior? 

No entanto, se fora da memória está o encontro com Deus, se de fato transcendi a 

memória, não posso dizer que não o possuo. Como se dá, então tal busca? Melhor ainda, 

o que significa procurar (Heidegger, 2010, p. 172)? 

 Heidegger ilustra com passagens bíblicas como se dá toda e qualquer busca. 

Argumenta, recorrendo à chamada “parábola da dracma perdida”, que a mulher que a 

encontrou só pode fazê-lo porque a imagem da dracma estava presente em sua memória. 

Apenas por recordar-se dela é que pode encontrá-la. No processo da busca, coloca-me em 

contato com diversas coisas, que são imediatamente recusadas e afastadas por não 

corresponder à imagem daquilo que tenho na memória. Então se dá o “ser-aí”. O “ter” 

pressupõe o ter encontrado por antecipação: “Assim, portanto, quando se procura algo 

que passou diante dos olhos, no procurar e no ser procurado, está na memória”. Para 

Heidegger, “ser = ter”, ou seja, o ser está na experiência, no contato. O “ter” implica 

nunca ter perdido. O ter que gera a angústia da possibilidade do poder perder: medo, 

possibilidade, intencionalidade. Assim, Heidegger explica um dos pilares de seu 

pensamento, o Dasein, o ser-ai, como, objetivamente, um “caráter teórico de 

conformação, ao qual pode faltar a apropriação realmente fática”. No entanto, conclui, 

exatamente por ser “teórico”, não pode determinar o sentido da realidade fática. Quando 

afirma que o “ser = ter”, determina a importância da realidade fática, pois é nela, segundo 

Heidegger, que está o “ser”, ou, o nunca ter perdido: 

A mulher que procurou e encontrou a dracma perdida, como poderia tê-

la procurado e encontrado se não tivesse seguido mantendo-a presente, 

se não a tivesse todavia recordado? Se, quando procuro, são muitas e 

mui variadas as coisas que me vêm ao encontro, e eu as afasto todas até 

“tiver” me deparado com a “justa”, com a que eu de fato procurava, é 

porque devo “ter” o procurado mesmo, aquele de acordo com e na 

ordem em que meço o que há para e a ser encontrado; e, inclusive, na 

suposição de que aquilo com o que eu tivesse me deparado fora do 

procurado, e eu não o tivesse diagnosticado como tal, não o teria 

encontrado. (Ter encontrado o objetivo – pensado – ser-aí! Ter-ter 

encontrado por antecipação!) Assim, portanto, quando se procura algo 

que passou diante dos olhos, no procurar e no ser procurado, está na 

memória (cf. a preleção Fenomenologia da intuição e da expressão, 

semestre de verão de 1920* (nota). “Ser” = ter. Ter propriamente = não 

ter perdido; ter em relação com o poder perder – no medo – 

possibilidade – intencionalidade! Ser-aí [Da-sein] – objetivamente – é 

um caráter teórico de conformação, ao qual pode faltar a apropriação 

realmente fática; o que, entretanto, quer dizer que o mesmo não pode 

ser utilizado para determinar o sentido da realidade fática). 

(HEIDEGGER, 2010, p. 172-3). 
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 Aplicando-se a analogia de “ser = ter” ao discurso identitário, pode-se dizer que, 

de certa forma, a vida é uma proclamação constante, ininterrupta realização. Em outras 

palavras, estamos sempre a falar e tal fala não se dá apenas pela via da oralidade. Falamos 

também por meio das coisas materiais que nos cercam, pela forma como vivemos, nossas 

vestimentas e hábitos alimentares, nosso comportamento nas mais diversas situações, 

elementos mais ou menos comuns a um grupo, aproximações culturais em uma dada 

sociedade (Scherer et. al., 2003, p. 24). Dessa forma, as peculiaridades do relato, como 

contam ou falam, torna-se matéria observável pela análise, podendo ser encontrados os 

seus sujeitos falantes e ouvintes. Há narrativas comuns que se tornam o elo mais 

importante de cada indivíduo com a sociedade em que vive: “O mundo é linguagem e nós 

somos linguagem” (Scherer et. al., 2003, p. 25). No entanto, o conceito que Scherer, 

Morales e Leclerq trazem como narrativa aqui não se refere à coleta e à enunciação de 

dados, tais como idade, formação, sexualidade e escolaridade, com vistas a constituir 

fatos como nascer, casar, trabalho, etc. O ato de narrar é comunicação, é dirigir-se pela 

fala a outro, é a concatenação de informações e fatos que representem uma situação do 

vivido, um acontecimento, algo que tenha pleno sentido para a pessoa a fim de poder 

transmitir o sentido de sua experiência ao outro (Scherer et. al., 2003, p. 25). 

 Heidegger trata sobre a busca daquilo que parece ter sido descartado da memória, 

algo que aparentemente não está mais nela. Ora, se não está nela, pergunta, onde é que a 

procuramos? Certamente, que na própria memória. É fato que ao procurarmos uma 

memória “desaparecida”, alguma lembrança dela permanece, sendo o lembrar o 

preenchimento do que está faltando. Se fosse o caso de tê-la descartado por completo, 

não teria qualquer utilidade o lembrar-se dela. Heidegger exemplifica a tentativa do 

recordar com o encontro com uma pessoa cujo nome não lembramos. Argumenta que 

instintivamente percorremos uma lista de nomes enquanto estamos conversando com ela, 

todos automaticamente descartados, até que encontramos o nome que estamos 

acostumados a relacionar à pessoa. Quando encontramos, deve ocorrer o agnoscere, isto 

é, o reconhecimento. Dessa forma, estatui o pensador, “o esquecido emerge de e na 

consciência”. Uma vez que o que esquecemos não pode ter sido completamente 

esquecido, pois nem mesmo teríamos ciência de que esquecemos, a busca inclui 

direcionar toda a nossa atenção naquele sentido. Uma vez que sabemos que esquecemos 

algo, isso mostra que ela ainda está lá, o que significa que o esquecido não é total privação 
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da memória, ou, que ainda o temos de alguma forma. Quando dizemos que esquecemos 

algo por completo, explica Heidegger, quer dizer que não alcançamos a realização da sua 

representação, que tal não está disponível, que perdemos acesso àquela lembrança em 

nossa memória, que nos tornamos herméticos ao seu conteúdo, que aquilo tornou-se de 

tal modo velado que não percebemos que o que foi esquecido ainda está lá “em certos 

direcionamentos possíveis de relação” (Heidegger, 2010, p. 173-4). 

 Em certo sentido, pode-se associar o esquecimento com o conceito de “perda de 

identidade”: “Se identidade e raízes – enquanto essências que fazem da coisa o que ela é 

– podem não estar presentes na existência – o ‘fato de ser’, de ter uma existência 

substancial –, então seria legítimo falar de perda de identidade ou de ausência (retirada) 

de raízes” (Penna, 2006, p. 103). 

A perda de identidade pode ser entendida como o rompimento quanto aos 

princípios que até então norteavam e determinavam o sujeito em seu relacionamento com 

o mundo. A mudança de “mundo” certamente acarreta e exige modificações nas relações 

com ele. O reconhecer e o ser reconhecido que se davam outrora como reflexos de 

representações estabelecidas no ambiente de onde se vem transmudam-se, resultando 

novas identificações. Dessa forma, ao invés de analisarmos a identidade tendo como 

ponto de partida um perfil definido e idealizado, descrevendo o objeto de análise por 

aquilo que ele não é, suas diferenças, precisamos focar a dinâmica da construção e 

assimilação de identidades sociais. Penna (2006) explica que se, ao invés disso, 

pretendermos “deduzir” a identidade de um dado específico (p. ex. naturalidade, uma 

prática social), poderemos errar o alvo, desconsiderando exatamente aquilo que 

pretendemos entender: “a experiência do migrante, os elementos que lhe são de fato 

significativos como referenciais de identidade” (p. 109). A estudiosa acredita que tal 

consideração serve também para a abordagem de questões relativas à identidade cultural. 

 Uma vez que o ser humano não pode conhecer o que não existe, talvez possamos 

ilustrar o pensamento heideggeriano lançando mão da memória universal que tem o 

homem do “paraíso”. Todas as sociedades cantam as saudades do paraíso, lembrança de 

um passado registrado na memória de todos os homens e que enseja as expectativas do 

futuro de todos (Almeida Jr., 2007, p. 80). Tal ideia ocorre na forma de reminiscências, 

que são preenchidas diferentemente pelas diversas culturas. De igual forma, outro 

exemplo que nos parece pertinente é o que a teologia chama de sensus divinitatis, ou seja, 
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o conhecimento natural que o homem tem de Deus. O ser humano tem a ideia de Deus 

em seu coração, e mesmo o ateu precisa tê-la para poder negá-la. 

 Para Heidegger, o objeto de toda busca humana, o alvo de todos os esforços de 

cada indivíduo, é Deus como vita vitae. Apressa-se em explicar que não utiliza tal 

expressão em seu sentido tradicional religioso, mas a um sentido existencial e dinâmico. 

Essa busca ocorre diante do reconhecimento de que falta algo à própria vida. É na busca 

desta complementação do ser, na busca de Deus, está a facticidade. É a busca pela 

plenitude da vida e a satisfação da própria existência. Dessa forma: 

na procura deste algo como Deus eu mesmo passo a desempenhar um 

papel totalmente distinto. Não sou somente aquele do qual parte a 

procura, mas a própria realização da procura é algo dele mesmo. Que 

quer dizer eu “sou”? (Pertence à aquisição da “ideia” ou 

“representação” do si-mesmo [Selbst] o tipo de ideia ou representação 

que eu tenho de mim mesmo. Kierkgaard.) (Heidegger, 2010, p. 174). 

 Percebe-se nitidamente que a abordagem de Heidegger não é teológica, mas 

filosófica. A busca a que se refere é a “algo como Deus” em uma experiência estritamente 

humana. Ao realizar tal busca explica que isso é intrínseco à humanidade, sua 

característica peculiar. Quando o sujeito diz “eu sou” apela à aquisição de sentido sobre 

si mesmo ou sua própria representação, a ideia que tenho de mim mesmo. Muito sugestiva 

sua referência àquela expressão, pois foi a exata forma que Deus utilizou para se revelar 

a Moisés. Identificou-se como o “Eu Sou”. Profundo conhecedor das Escrituras Cristãs 

que era, aparentemente Heidegger sugere a busca secularizada de Deus como a busca da 

verdadeira existência humana, na experiência que preenche, dá consistência e plenitude à 

verdadeira vida, a busca pela satisfação do ser. Encontra total paridade com a ideia do 

Cristo Redentor secularizado, como símbolo das melhores expectativas a serem 

alcançadas, bem como o acolhimento e a alegria. 

Lembremos que quando Heidegger faz sua abordagem da memória, ainda está dentro de 

um frame agostiniano. Para Agostinho, o que estava no cerne dos melhores desejos 

humanos era sua identificação ou memória de Deus. Na Teologia cristã, todo homem tem 

alguma memória de Deus, um conhecimento inato que está na alma de todos. Tal é 

chamado sensus divinitatis. Quando o indivíduo se entrega ao relacionamento com Deus, 

sua ligação harmônica com o Criador resgata e ativa a verdadeira alegria experimentada 

pelo primeiro casal antes da desobediência original. O que faz Heidegger, exatamente por 

sua opção pela filosofia em detrimento da Teologia, é secularizar o pensamento 



100 

 

agostiniano, “humanizando” as conclusões desse Doutor da Igreja. Assim, a memória 

humana tem gravada em si sensações positivas que servem de ponto de contato e de 

identificações com as tendências e inclinações de sua consciência. Destarte, a beata vita 

agostiniana que significava a “vida feliz” alcançada apenas no retorno do indivíduo ao 

relacionamento harmônico e sujeito ao Criador, torna-se o desejo eminentemente humano 

de felicidade, de obter as melhores coisas nesta terra. A felicidade humana não está mais 

em Deus, mas na própria humanidade, no sujeito individual. Dessa forma, também a 

felicidade é diversificada, havendo então uma felicidade específica para cada um, 

conforme os anseios pessoais do sujeito. É exatamente isso o cerne do Dasein, a 

realização plena e individual da existência, no “vir-a-ser” o que se quer, em linha com o 

que está no centro da “alma”: a memória. É essa alegria que é tipificada no Cristo 

Redentor secularizado, como veremos. 

VI.4.3 A beata vita heideggeriana 

 Heidegger extrai o conceito de beata vita dos escritos de Agostinho. Para ele, 

Agostinho foi quem lançou os pilares da Europa medieval. Organizando o pensamento 

agostiniano segundo melhor lhe parece, explora a questão da memória e do conhecimento. 

Estabelece como axioma que não posso recordar-me daquilo que não conheço. Na 

verdade, Heidegger argumenta que toda recordação inclui expansão, reorganização e 

reconstrução daquilo que conheço. Uma vez que esta é a norma de todo pensamento, 

como posso pensar em Deus? Daí as questões: o que amo, quanto amo a Deus? Em que 

poder da alma eu encontro Deus? Certamente, Agostinho concordaria também com isto, 

a divindade não pode caber na memória. Destarte, faz-se necessário transcender os seus 

limites para que, de fato, Deus seja alcançado. No entanto, neste ponto, um dilema se 

estabelece: “o que procuro, o que amo, deve estar de algum modo ‘na’ memória”. 

Portanto, de alguma forma já tenho que ter Deus em mim para poder procura-lo. Este 

arrazoado é conduzido por Heidegger para o ponto central daquilo que pretende 

demonstrar: “Que procuro, pois, quando procuro Deus?”. A resposta que encontra em 

Agostinho é: a vida feliz, ou seja, a beata vita (Heidegger, 2010, p. 174-5).  

 Tal arrazoado é importantíssima para entendermos a linguagem cultural brasileira. 

As diversas culturas que se formaram em nosso país, as brasilidades, têm como objetivo 

central exatamente isso: a felicidade. Heidegger entende o pensamento de Agostinho 

quanto a Deus e a beata vita de forma eminentemente acessional, ou, como ele denomina, 
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uma “teoria geral do acesso” – é apenas a forma de alcançar aquilo que se busca. Assim 

explicita: 

Agostinho responde imediatamente à pergunta [mas que amo quando te 

amo?]: beata vita. Esta resposta não provém do que precede, porém, é 

motivada da pergunta pelo “como” da procura. A procura e, sobretudo, 

a procura de Deus, torna-se problemática! A pergunta muda, pois, na 

direção de uma teoria geral de acesso, não a matéria realmente 

existencial em sentido estrito. – Beata vita = vera beata vita = veritas 

= Deus. Como posso procura-la? Para isso é necessário ter de algum 

modo, por sua essência e por seu sentido, a beata vita. E como posso 

ter isso?) (Heidegger, 2010, p. 175). 

 

No caso brasileiro, o Cristo Redentor, como símbolo catalisador das esperanças 

do povo, extrapola os limites da religião, assumindo a função de representante da busca 

das melhores coisas pretendidas. Uma vez que a vida feliz é identificada com a verdadeira 

vida feliz, portanto ligada diretamente à verdade e a Deus, a única forma de procura-la é 

já possuir algo destes elementos. Heidegger argumenta que só é possível buscar alguma 

coisa se a tenho clara e determinada em minha mente, ainda que isso se dê como um 

“reconhecimento” no momento do encontro. Por isso, toda procura se dá por meio da 

recordação daquilo que se perdeu, mesmo que seja a recordação de algo que se esqueceu 

e se busca rememorar, uma vez que se conserve a recordação de ter esquecido: “como se, 

de alguma maneira, já alguma vez a houvesse tido, a houvesse perdido, e isso de um modo 

tal que ainda sei de havê-la perdido e com isso sei, de algum modo, do perdido mesmo”. 

Caso contrário, nunca tive ou o conheci – estou à procura do mistério (Heidegger, 2010, 

p. 175-6). A beata vita é um ideal pessoal que jamais saberei o porquê de procurá-la, ou, 

melhor ainda, o porquê de concebê-la da forma como busco. Todos querem a beata vita 

e nela nada há que desagrade. No entanto, isso não elimina a possibilidade de diferentes 

níveis de satisfação com ela. Todavia, tal não seria causado por qualquer desprazer 

causado pela beata vita, mas por não conseguir viver com aquilo que tem dela, não 

importando se é integral ou parcial. É muito interessante que Heidegger reconheça 

diferentes níveis de experiência com a beata vita. 

É certo que o modo de ter é distinto. Alguns apenas são beati quando a 

possuem plenamente (quando a “têm” realmente), outros já tem-na em 

esperança, possuem-na esperando. Este último é um inferiore modo, 

um nível inferior de valores de ter ou, o que dá no mesmo, do beatus 

esse, embora seja superior ao modo próprio daqueles que [não são 

felizes nem na realidade nem na esperança] (Heidegger, 2010, p. 176). 
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 A felicidade, portanto, está ligada à satisfação do ser humano, ainda que seja em 

nível inferior simplesmente na esperança. É notável que Heidegger explique esta 

modalidade baixa à experiência de um vivido deficiente da felicidade, do ser feliz. 

Aparentemente, indica um grupo de sujeitos que são inábeis quanto à beta vita, que não 

encontram a felicidade, nem na realidade nem na esperança, possivelmente, aqueles que 

não reconhecem onde ela reside. Digno de nota que a tristeza é fruto não da falta de 

conhecimento da felicidade, mas exatamente do fato de conhecê-la, mas não reconhecê-

la no vivido. Estes também querem ser felizes: “e dificilmente poderiam sê-lo se, de 

algum modo, não possuíssem o sentido daquilo que intencionam, a beata vita” (Heidegger, 

2010, p. 176).Sem dúvida, não há qualquer satisfação na tristeza. Esta reflexão pode 

aplicar-se às diferentes expectativas e satisfações que tem o brasileiro, tendo o Cristo 

acolhedor carioca como figura representativa. Heidegger nos diz que Agostinho se 

esforça diligentemente em mostrar como a beata vita é oferecida a todos e como os que 

não são felizes a experimentam. Conquanto Agostinho não trate neste ponto sobre como 

a beata vita pode ser recebida ou de como a perdemos, explica, foca sua argumentação 

na sua presença na memória, destacando-se como ela está ali e como pode ser 

experimentada e vivida. Na análise heideggeriana, Agostinho não trata da questão 

“radicalmente”, antes parece estruturar ou organizar o assunto, abordando-o de forma 

relacionada e referencial. A beata vita agostiniana é conceito “católico”, isto é, amplo e 

universal. É desta forma abrangente que a conjectura, procurando transformá-la em saber 

mais objetivo (Heidegger, 2010, p. 176).  

 Como vimos, todos têm a beata vita de um jeito ou de outro, pois mesmo os que 

não a experimentam, trazem-na na memória. Porém, o desejo de tê-la, conforme 

Heidegger, vem do fato de a amarmos, o que comprova que já conhecemos algo a seu 

respeito. Por ser algo amplo e universal há um sentido que permeia a compreensão de 

todos quanto à beata vita: 

Já ficou claro acima que, por mais totalmente distintos que possam ser 

os modos pelos quais se possui a beta vita, (“ampliada de modo geral”, 

“todos” “a têm”), e a queremos porque a amamos. E só podemos amá-

la na medida em que temos também um conhecimento a ser respeito. 

Por mais diferentes que possam ser as expressões da beata vita, todos 

compreendem, para além desta diversidade, um sentido idêntico e 

reconhecem que a desejam. Isso não seria possível se aquilo a que se 

aspira não estivesse de algum modo na memória. (Compreensão da 



103 

 

palavra, da fala. Sentido existencial. Que  está aí de modo geral, e como 

está aí) (Heidegger, 2010, pp. 176, 177). 

 Isso se aplica ao caso do Cristo acolhedor, este personagem icônico das esperanças 

tupiniquins. Descomprometido com suas próprias origens cristãs, sem credo, exigências 

ou tributos, embora ainda conserve em sua imagem que o liga ao catolicismo por referir-

se à principal personalidade da Bíblia, representa os anseios de beata vita de todos. Até 

mesmo um ateu pode ser “inspirado” pela felicidade preconizada pelo Cristo do 

Corcovado. Ama-se e busca-se aquilo que representa a felicidade humana. Todos têm tal 

anseio e o conhecem, ainda que pela memória. 

É importante compreender que a beata vita não é a rememoração de algo visível, 

mas algo como “saudades” de algo que está na memória (Almeida Jr, 2007, p. 79).9 Dessa 

forma, Heidegger demonstra a argumentação de Agostinho, que assevera que a 

recordação da beata vita não se dá como o lembrar de uma cidade que visitei e vi com os 

meus olhos físicos. Ela não é acessada pelos órgãos do sentido: Neste sentido, percebe-

se que a felicidade é um exercício de transcendência quanto a qualquer coisa material. É 

o imaterial vivido, ainda que no resultado da obtenção de algo material ou físico: “Porque 

a beata vita; não é nenhuma coisa material que possua como modo de acesso 

genuinamente próprio a percepção sensível. Beata vita não é, portanto, sensível, é algo 

não sensível”. Na opinião de Heidegger, assemelha-se aos números. Como os números, 

trata-se de um conceito; mas diferente deles, ela “está aí” e os números não. Não posso 

“obter” um número. Assim, “possuímos a vida (...) feliz no conhecimento, e por isso a 

amamos, e também desejamos alcançá-la para sermos felizes” (Heidegger, 2010, p. 177 

– grifo do autor). 

 É assim que Heidegger concluirá que “ter” é igual a “ser”. A busca e o alcançar a 

beata vita é ter vida feliz. Dessa forma, afirma a importância de se dedicar a elucidar o 

“como” do ter, ou seja, a forma de obtenção da beata vita considerando também seu modo 

de acesso. Seu método destaca a importância daquilo que se relaciona à beata vita e sua 

realização. Dessa forma, a pergunta: “o que ela é”, conduz necessariamente a: “como ela 

pode ser obtida?”. Heidegger sugere que ela tem existência própria, certa asseidade. Cabe 

descobrir qual a sua situação de realização própria (Heidegger, 2010, p. 177). 

                                                      
9 Como o homem anseia por um paraíso que nunca viveu, mas está em sua memória, como um futuro 

ansiado. 



104 

 

 A beata vita heideggeriana liga-se ao carnaval bakhtiniano. Agostinho lançou os 

pilares da cultura medieval (religião) – oficial, na linguagem bakhtiniana. O carnaval é a 

aspiração popular da aspiração oficial, ou seja, da beata vita de Agostinho. 

 A atitude teorética é consolidada tornando a absolutização da intuição o único 

acesso legítimo ao fenômeno. Para Heidegger, nós raramente experimentamos esta 

espécie de objetividade desinteressada na vida cotidiana. Nós estamos na maior parte 

preocupados com nossas tarefas no mundo; longe de ser à parte, nós estamos preocupados 

sobre coisas não como conhecedores, mas como “fazedores”. O projeto de Husselr não é 

uma fenomenologia de experiência vivida; é ainda outra fenomenologia do conhecimento 

(MacGrath, 2008, p. 30). 

 É interessante entender que, para Heidegger, a fenomenologia está baseada no 

vivido. Somos fazedores, é movimento, é experiência. Quando olhamos para as Escrituras 

Cristãs, o apóstolo Paulo cita Arato com respeito à existência humana, dizendo que nele 

(isto é, em Deus), nós vivemos, existimos e nos movemos. A vida e a existência estão 

ligadas ao movimento. Também a morte é descrita como o cessar de todo movimento 

orgânico: “Se lhes tiras o fôlego, morrem” (Sl 104.29). A vida humana cessa quando o 

coração para de bater. 

 Neste capítulo lançamos os fundamentos para entender o discurso cultural 

identitário brasileiro. Partimos da colonização portuguesa, reconhecendo o quanto o 

catolicismo está no cerne da própria colonização. Desse fato levantam-se dois pilares que 

sustentam nosso estudo: o discurso de ser português e o discurso religioso. Além disso, 

para compreendermos a secularização que ocorre na figura do Cristo Redentor, algo que 

veremos no último capítulo, abordamos como a sociedade brasileira foi construída com 

conceitos medievais e como eles são substituídos depois pelo secularismo existencialista. 

No próximo capítulo, estudaremos nosso lócus específico: a civilização caipira. 
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CAPÍTULO 2 

A CIVILIZAÇÃO E A IDENTIDADE CAIPIRAS 

  

I PRELIMINARES 

Devemos entender que, devido ao que discutimos anteriormente, a herança 

católica/portuguesa, o discurso religioso e a cosmovisão medieval marcam 

profundamente o discurso identitário cultural caipira marcando profunda e fundamental 

oposição entre vida X morte, salvação X perdição. Em outras palavras, a vida caipira era 

determinada por uma compreensão religiosa católica da vida: seu discurso cultural era 

basicamente seu discurso religioso. A Civilização Caipira foi escolhida por nela 

encontrarmos o embrião formado que, uma vez amadurecido, dará à luz à cultura 

brasileira conforme a vemos hoje. Os elementos que destacamos - cultura 

portuguesa/catolicismo, discurso religioso e medievalismo - são fundantes nos quatro 

cantos da nação; portanto, a Civilização Caipira é tomada como exemplar, como recorte 

necessário para pesquisa.  

 

II IDENTIDADE E HISTÓRIA 

Destarte, sendo produto original e indiscutível das culturas portuguesa e 

ameríndias, a civilização caipira tinha a religiosidade como um de seus fundamentos, 

especialmente o catolicismo sincretizado, que resultou catolicismo popular e rústico. O 

contexto, os símbolos e a própria linguagem mostram a centralidade da religião naquele 

ambiente, marcando fortemente sua identidade. Na opinião de Scherer, Morales e 

Leclerq: 

Falar de identidade e de linguagem é transformar o sujeito numa palavra 

de intervalo no decurso de sua vida e de sua história e essa palavra 

comprometida não é senão o próprio sujeito por intermédio do discurso 

inconsciente que nos habita e que é construído por um eu a partir de um 

outro numa alteridade sem limites (SCHERER et. al., 2003, pp. 23, 24). 

 

Conquanto a identidade de um povo, e mesmo de um indivíduo, seja um contínuo 

em transformação, é possível analisar o discurso identitário por meio de um recorte 

histórico. Nele perceberemos a exteriorização inconsciente do “eu” oportunizada e lida 
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por um “outro”, processo este que só se finda com a morte. Em toda a diversidade interior, 

as opções e escolhas, muitas delas inconscientes, vão moldando a própria identidade. No 

caso de nossa pesquisa, objetivamos entender de forma geral como a identidade 

portuguesa/católica, que traz a reboque o discurso religioso e a cosmovisão medieval, 

compõe e contribui como contexto para o processo de identificações da sociedade 

brasileira. 

Associar a identidade ao movimento histórico quer dizer que a identidade não se 

manifesta sempre igual a si mesma. Em outras palavras, está sempre em processo de 

transformação, não sendo jamais monolítica. Afirma que não existe, nem mesmo no 

campo da hipótese, uma identidade fixa e padrão. Em sua opinião, a identidade “imóvel” 

é uma criação imagética engendrada pela necessidade do sentimento de unidade. No 

entanto, adverte, tal miragem resulta preconceitos e exclusões (Orlandi, 2006, p. 24). 

Certamente, esta articulação, quase uma tensão entre unidade e dispersão é vital para o 

entendimento de como a identidade funciona. Deste modo, falamos a mesma língua para 

poder haver comunicação, para que haja organização do trato social de pessoas que falam 

diferentemente e são singulares, diferentes umas das outras. Um sujeito tem que ser uma 

unidade indivisível, embora em constante transformação, a fim de que não se dissolva 

nos diferentes contextos que frequenta em seu dia a dia (trabalho, estudo, lazer, família), 

conservando as linhas gerais daquilo que representa para si e para o outro, aquele que nos 

identifica. Digno de nota, também, é a necessidade de relativa unidade na língua, algo 

indispensável para que as próprias diferenças possam ser estruturadas: 

A relação entre unidade e dispersão é crucial para a perspectiva 

discursiva e estará presente em toda reflexão sobre identidade. É preciso 

que haja unidade na língua, para que as diferenças se organizem 

significativamente: falamos a mesma língua (o português brasileiro) 

mas falamos diferente e isto nos garante singularidade. É preciso que 

haja uma unidade do sujeito, para que, no movimento de sua identidade, 

ele se desloque nas distintas posições: somos professores na 

Universidade, somos pais e mães em casa, somos aquele(a) que 

conversa no cabeleireiro, somos aquele(a) que dá aula etc. (ORLANDI, 

2006, p. 204). 

  

Dessa forma, argumenta Orlandi, a identidade move-se na história exatamente na 

conjugação entre unidade e dispersão, em meio a determinações e deslocamentos. 

Todavia, na sociedade ocidental e capitalista há a necessidade de padronizações para 
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facilitar o controle e o governo. A língua, esclarece a autora, é também assim subjugada. 

Explica que o Estado pratica uma “política de invasões” impondo “processos de 

oficialização” que alcançam também a padronização da educação em tentativa deliberada 

de apagar as diferenças. Para a autora, a percepção e a tentativa de apagar diferenças 

também compõem o “movimento da identidade”. Isso se dá, acrescenta, porque “onde há 

censura (apagamento), há resistência, migração de sentidos, transferências obrigadas” 

(Orlandi, 2006, p. 205). Certamente, o “preconceito”, visto nas mais variadas formas, 

desde o modo de vida, vestimenta e até para com a variedade da “língua caipira”, mostra 

seu desnível em relação aos padrões estabelecidos.  

Para contextualizarmos nossa abordagem é necessário recorrermos aos principais 

fatos da história de Ipanema e Sorocaba, o lócus que elegemos como recorte 

representativo da cultura brasileira. 

 

III UM POUCO DE HISTÓRIA: A FUNDAÇÃO DE IPANEMA E SOROCABA 

 Antecipamos que foi exatamente por essas localidades que José Manoel da 

Conceição e João Maria de Agostini, cujos textos analisaremos no próximo capítulo, 

transitaram e mesmo residiram por algum tempo, tanto no bairro caipira de Ipanema, onde 

havia a fundição, quanto em Sorocaba. A identidade caipira era fortemente marcada pela 

religiosidade, desde suas festas até a busca da bênção de Deus nas chuvas para garantia 

do sustento, também na saúde e até no “amor”. O tema “vida X morte”, “vida presente X 

vida futura” estão no cerne mesmo da organização de Ipanema e Sorocaba, onde seus 

fundadores bandeirantes apressaram-se para estabelecer “cruz e capela”. A itinerância 

bandeirante também está presente no contexto caipira como seus descendentes, o que 

também, curiosamente, caracteriza a vida de José Manoel e João Maria. 

III.1 Ipanema 

 O rio que “batizou” o povoamento ao pé do Morro de Araçoiaba também nomeou 

a mais famosa praia do Rio de Janeiro, eternizada em uma das mais celebradas músicas 

de Tom Jobim, exaltando os contornos e os encantos de determinada “garota”, no ritmo 

da Bossa Nova que ganhou o mundo. Muito antes da música, em 1844 um ilustre morador 

no Morro, João Maria de Agostini ganhou a atenção dos moradores do “bairro”. 

Poderíamos dizer que: “o idoso ‘garoto de Ipanema’, semelhante à determinada moça da 
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famosa praia carioca de mesmo nome, certamente por motivos diferentes, detinha a 

atenção dos que lhe eram próximos” (Almeida Jr, 2011 [a], p. 116). 

 Aparentemente, desde muito cedo, muitos foram atraídos para ver “onde o sol se 

esconde” (significado de Araçoiaba), como chamavam o local , tanto os índios que subiam 

do litoral, e que diariamente se viam ultrapassados pelo astro rei, como aqueles que 

habitaram na taba que ficava no sopé do grande monte, testemunhas do seu descanso ao 

final de toda tarde. Há estudos que atestam a presença não apenas dos índios, mas também 

de portugueses e espanhóis em meados do século XVI, portanto, antes que o bandeirante 

Afonso Sardinha se fixasse no local e produzisse seu ferro.  As arqueólogas Margarida 

Davina Andreatta e Anicleide Zequini, processaram em 2006, no laboratório de 

termoluminescência da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, achados retirados daquele 

local entre os anos de 1983 e 1989. Eram fragmentos de cerâmica, escórias e telhas que 

comprovaram que em Araçoiaba houve, pela primeira vez, a produção de ferro nas 

Américas (Sanches, 2008, p. 11). 

 Da mesma forma que Sorocaba, como veremos, e todo interior paulista, também 

Araçoiaba foi oficialmente “descoberta” por bandeirantes. Tal informação é importante 

para entendermos a identificação original do caipira com a mobilidade e seu posterior 

“estacionamento”. O português Afonso Sardinha, “o velho”, foi quem primeiro se 

estabeleceu ali, por dar grande importância ao minério que encontrou. Aloísio de Almeida 

faz referência ao ano de 1589, data sugerida pelo cronista Pedro Taques de Almeida que 

marca o início dos esforços de Afonso Sardinha e seu filho na região de Sorocaba, nos 

morros de Jaraguá, Ibituruna e Araçoiaba (Almeida, 2002, p.16). O filho de Afonso 

Sardinha era made in Brazil, chamado Afonso Sardinha, “o moço”, mameluco e paulista.  

Portanto, ambos bandeiraram pelo interior paulista, possivelmente seguindo uma 

trilha indígena conhecida como “Peabiru” ou “Caminho de São Tomé” buscando, como 

todo bandeirante, veios de ouro, prata ou ferro, certamente nesta ordem de importância. 

Ao encontrar o Araçoiaba, passou a explorá-lo entre os anos de 1589 e 1592. Viu a 

abundância do metal ferroso, a ponto de ser encontrado à flor da terra. Tratava-se de 

“magnetita”, um óxido de ferro magnético. Então, erigiu “dois pequenos fornos rústicos, 

ou ‘catalães’, no local onde o Vale das Furnas faz uma curva com cinquenta metros de 

raio junto ao Ribeiro do Ferro, na parte mais baixa do morro” (SANCHES, 2008, p. 11). 
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 Fato curioso é que Araçoiaba “saiu na frente” de Sorocaba, graças aos esforços 

dos Sardinha. Em 23 de maio de 1599, o governador geral do Brasil, D. Francisco de 

Souza, visitou a rudimentar fundição, “acompanhado de uma grande e imponente 

comitiva, constituída de fidalgos, técnicos, trezentos soldados de infantaria e numerosos 

índios domesticados” (Sanches, 2008, p. 14). A hospedagem, como não poderia deixar de 

ser, ocorreu em um rancho rudimentar e em grande desconforto (Almeida, 2002, p. 18). 

Aparentemente, tal visita despertou profundo interesse no governador, que voltou ao local 

em 1601 (Sanches, 2008, p. 14). Abrindo uma clareira na mata, D. Francisco ordenou 

fincassem o pelourinho, o símbolo da independência de Araçoiaba (Almeida, 2002, p. 

18). Assim, assume status de “Vila”. D. Francisco ordena que passe a ser chamada de 

“Vila de Nossa Senhora do Monte Serrat, sua santa devota, bem como da rancharia do 

morro” (Sanches, 2008, p. 11; Almeida, 2002, p. 19). 

 A impetuosidade do jovem Sardinha o levou a singrar mar aberto. Associou-se à 

bandeira de Nicolau Barreto e durante três anos labutou na preação de três mil índios e 

nas demais atividades dos bandeirantes, “coletores oportunistas”. No entanto, não haveria 

de retornar. Tombou em 1604, assistido pelo Pe. João Álvares (Almeida, 2002, p.16). Já 

“escamado” e velho, depois de algum tempo morre também seu pai, fato que 

possivelmente despertou em D. Francisco de Souza o senso de responsabilidade para com 

a fabriqueta. Destarte, parece que assumiu a administração da mina de ferro de Araçoiaba, 

tocando o empreendimento com reduzido pessoal e à distância, em São Paulo. Como se 

diz, “o que engorda gado é o olho do patrão”. Por isso, a ausência continuada do 

administrador, somada aos constantes ataques de índios, tornaram insustentável a 

continuidade do negócio. Os trabalhadores se viram forçados a se transferir para outro 

local, distante cerca de doze quilômetros a leste de Araçoiaba, conhecido na época como 

Itapebossu, atual Itavuvu, às margens do rio Sorocaba. Ainda assim, atraído pelo 

magnetismo daquele lugar, D. Francisco fez derradeira tentativa, enviando para lá para 

administrar a pequena fábrica o carpinteiro flamengo Cornélio de Arzan, “pessoa 

estimada e com recursos que deixou descendentes na região de Sorocaba” (Sanches, 2008, 

p. 14). 

 Nas palavras de Almeida, tratava-se de caso sui generis “de vila sem vereadores 

e freguesia sem vigário”. Por volta de 1605, D. Francisco vai à Europa e o povo desce 

definitivamente o morro e torna-se ribeirinho ao Sorocaba. Consolida-se assim a 

transferência dos operários da fábrica para o Itavuvu, ainda que se lhes impusesse o 
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agravo do deslocamento. Como resultado, o povoado ascende à categoria de “vila”, 

assumindo o nome de São Filipe. É provável que tenha sido trasladado para lá o mesmo 

pelourinho de Araçoiaba, a marca da emancipação da vila, para evitar que alguém lhes 

fosse dar ordens. Todavia, mesmo com os esforços de D. Francisco e daqueles que o 

auxiliavam, em 1616 a primeira empresa siderúrgica do Araçoiaba encerra suas 

atividades. Depois de alguns anos, quando se estabelece na região o capitão Balthazar 

Fernandes e sua família é que Sorocaba é fundada. Em 1680, uma vez que a sede da 

capitania havia sido transferida de São Vicente para São Paulo havia exatos quarenta 

anos, Luiz Lopes de Carvalho, um fidalgo português, Capitão-Mor e Ouvidor de 

Itanhaém, interessa-se pelas minas de ferro do Araçoiaba, acompanhado de Pascoal 

Moreira Cabral e do alcaide de Itanhaém, Jacinto Moreira Cabral. Após visitarem o local 

e encontrar os fornos de Afonso Sardinha, provavelmente em bom estado de conservação, 

Luís Lopes de Carvalho vai a São Paulo e se autoproclama descobridor das minas, 

assumindo sobre elas direito exclusivo de exploração. Tornando-se presidente da Câmara 

de Sorocaba em 1682, logo conseguiu um ato da Corte Portuguesa autorizando a criação 

da fundição de ferro do Morro do Araçoiaba. Cinco anos depois, prospectaram o local à 

procura de prata sob a orientação do frei Pedro de Souza. Contudo nada foi encontrado. 

Com a nomeação de Luiz Lopes de Carvalho para ser tabelião no Rio de Janeiro e sua 

consequente transferência para lá, os trabalhos foram paralisados e, mais uma vez, a mata 

prevaleceu ao pé do morro de Araçoiaba (Sanches, 2008, p. 16; Almeida, 2002, p. 19). 

 Passados pouquíssimos anos, mal cessaram os ecos dos martelos de ressoar na 

encosta, por volta de 1690, se associaram os irmãos Jacinto e Pascoal Moreira, Martin 

Garcia Lumbria e Manoel Fernandes de Abreu e alguns de seus parentes (este, filho do 

fundador de Sorocaba Blathazar Fernandes) para voltar explorar as jazidas do Araçoiaba. 

Considerando-se os reparos necessários, supõe-se que a fundição retornou às atividades 

em 1698. Desde 1692, o Império Português já havia demonstrado interesse no local 

através de carta pedindo informações sobre as condições e as possibilidades das minas. 

Em 1698, nova carta é enviada, endereçada a Martin Garcia Lumbria, prometendo 

remuneração pelos serviços da fábrica. Todavia, em 1700, mais uma vez o 

empreendimento sofre severo revés, os apoios são retirados, os interesses não se 

concretizam e a fundição é extinta (Sanches, 2008, p. 16). 

 O Araçoiaba permaneceu assim até a segunda metade do século XVIII. Foi apenas 

quando D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, foi nomeado 
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Governador da Capitania de São Paulo no período de 1765 e 1775, é que houve algum 

movimento no local. Interessado em obter novas e sólidas fontes de recursos financeiros 

para a Capitania, interessou-se por Araçoiaba. Na opinião de Gilson Sanches, embora seu 

governo tenha sido muito operante, “seus esforços, muitas vezes, não produziam 

resultados satisfatórios. D. Luiz não havia percebido que faltava infra-estrutura para 

certos projetos, inclusive os relacionados com a fundição do Araçoiaba” (Sanches, 2008, 

p. 17). Assim, logo que assumiu seu cargo, enviou Domingos Pereira Ferreira para 

averiguar a que “pé” estava a mina. Depois de passar por algumas ruínas de uma fábrica 

de ferro em Santo Amaro, chegou ao Araçoiaba, visitou o que restava das antigas 

instalações, após sofrer aproximadamente três quartos de século de completo abandono. 

Aminado com o que viu, em 1760 Domingos Pereira Ferreira recebe concessão de 

exploração exclusiva da mina por período de dez anos e contrata João de Oliveira 

Figueiredo como Mestre fundidor. Algumas amostras de excelente qualidade são 

produzidas, demonstrando a viabilidade da fábrica. Todavia, mesmo com todo o seu 

empenho, Domingos Pereira Ferreira não consegue vencer as várias dificuldades que lhe 

sobrevieram, ainda que recebendo adicionalmente outra carta de concessão de exploração 

por dez anos, datada de 1766, para exploração de ferro, chumbo e estanho e outra lhe 

concedendo sesmaria em torno do Araçoiaba, condicionada a, e visando, o 

estabelecimento de uma fundição. Para salvar o negócio, sendo impedido por lei de 

associar-se a estrangeiros (chegou inutilmente a propor sociedade com portugueses), 

firmou sociedade com o Capitão Jacinto José de Abreu e Antonio Lopes de Azevedo. Os 

fornos foram mudados para lugar mais adequado e outros foram acrescidos. Dificuldades 

de manutenção, de maquinaria e de mão de obra qualificada novamente decretaram o fim 

das atividades em 1772. O Capitão Vitoriano José Santana adquiriu as instalações, mas 

não conseguiu levar adiante o empreendimento. Em 1775 o Araçoiaba “descansou em 

paz” (Sanches, 2008, p. 17-8).  

  Contudo, sua desativação parece ter contribuído para sua preservação. Em 5 de 

janeiro de 1785, em alvará expedido pela Rainha D. Maria I, a louca, não apenas se proibia 

a existência de fábricas na colônia brasileira, como se ordenava a destruição das que 

existissem. O Brasil deveria dedicar-se exclusivamente à agricultura e à mineração do 

ouro. Este estado de coisas só foi descontinuado dez anos depois, quando em 7 de maio 

de 1795, Luiz Pinto de Souza declarou, em nome de Sua Majestade que fundições 

estariam livres de proibição de funcionamento no Brasil, possibilitando a manufatura de 



112 

 

alguns objetos e desonerando dos pesados impostos para importação de ferro. 

Aparentemente, a siderurgia estava ressuscitando definitivamente no país. Em 1799, 

dando provimento à resposta de uma consulta feita ao Dr. José Vieira Couto, professor 

de Coimbra que afirmava como necessidade premente restabelecer e incentivar a 

atividade mineradora que se mostrava fracassada até então no Brasil, uma carta régia foi 

emitida em 12 de junho. Nela havia ordem expressa que autorizava o metalúrgico João 

Manso Pereira a instalar, no lugar de São Paulo que achasse apropriado, uma fundição. 

Resultado: foi enviado ao Morro de Araçoiaba no ano de 1800 o coronel Cândido Xavier 

de Almeida, acompanhado de João Manso Pereira para averiguar as condições para a 

instalação da fábrica de ferro. Esta ocasião gerou o primeiro registro onde àquele lugar 

dá-se o nome “Ipanema”, que quer dizer em tupi “água ruim ou de poucos peixes” 

(Almeida, 2002, p. 14). Em 24 de abril de 1801 um alvará é emitido, determinando a 

construção da Fábrica de Ferro da Vila de Sorocaba (Sanches, 2008, p. 19). 

 D. Maria I morre em 1792, assumindo o trono o Príncipe Regente D. João. Luiz 

Pinto de Souza torna-se Ministro e empenha-se por melhorar os negócios do Reino, e a 

Fábrica de Ferro no Brasil era uma de suas prioridades. Em 1803, Martim Francisco de 

Andrada tornou-se inspetor da “Minas de Ferro Brasil”. Imediatamente produziu estudo 

que sugeria a mudança da fábrica para a margem do rio Ipanema a fim de aproveitar a sua 

força hidráulica e encaminhou relatório. Dessa forma, em 4 de dezembro de 1810, D. João 

assinou a Carta Régia que oficializava o “estabelecimento Montanístico das Minas de 

Ferro de Sorocaba”. O Governo Português deteve 50% das ações da empresa. Depois da 

medição do terreno e do levantamento topográfico, a fazenda que lá havia foi 

desapropriada. Cerca de cem moradores receberam indenizações no valor de oitocentos 

mil réis, ou oito escravos. Em 23 de fevereiro de 1811 esta questão burocrática já havia 

sido superada (Sanches, 2008, p. 19, 21). 

 Embora Ipanema fosse já “bairro” de Sorocaba no século XIX, fica claro que já 

possuía história própria. De igual forma, sua existência é determinada, desde o início, à 

exploração das minas de ferro, de tal forma que a história de suas origens é a história das 

sucessivas tentativas de implantação da fundição do local. 
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III.2 Sorocaba 

 Conforme Aloísio de Almeida, quando os portugueses aportaram no continente, 

na região de Sorocaba predominavam as tribos guainás.10 No entanto, viram-se muitas 

outras etnias indígenas na região, vindas não por vontade própria, mas por “arrasto” 

bandeirante, como escravos, mas chamados eufemisticamente de “administrados”. 

Destarte, bororos, gualis, parecis e seguramente outros grupos étnicos que não foram 

anotados foram cativos na região de Sorocaba. Sabe-se que com D. Francisco de Souza, 

índios cristãos procedentes do Espírito Santo vieram para o Araçoiaba em 1599, provável 

e predominantemente do tronco tupi-guarani. Até 1770 fazendas de jesuítas, que 

possuíam índios puros, eram vistas na região de Sorocaba. Na opinião de Aluísio de 

Almeida, aí está a origem do mestiçamento com o branco e com aqueles que se 

consideravam assim, dando origem aos caipiras de muitos bairros. No livro de Tombo de 

1747, eram ainda chamados “mamelucos”, distinção perdida já em 1870. Acrescenta o 

referido autor que remessas de índios chagavam de tempos em tempos, especialmente de 

Araçariguama e de outras tribos próximas, fato que se intensificou com a implantação 

“definitiva” da fundição em Ipanema (Almeida, 2002, p. 15). 

 Africanos escassearam no início. Seu número era tão reduzido que no século XVII 

eram enterrados dentro das igrejas, junto com os brancos. Sua população só foi 

incrementada quando as bandeiras descobriram minas do Cuiabá e para lá os levavam 

para trabalhos pesados. Assim como se observou com os indígenas, a implantação da 

fábrica de ferro em Ipanema também demandou mais braços negros, causando sensível 

aumento de escravos africanos. Quanto a estes que foram para Ipanema, acham-se 

registros de suas procedências angolas, congos, benguelas, guineenses e moçambiques. 

 Segundo Aloísio de Almeida (2002, p. 21), por não ter autonomia, isto é, sem foro 

de justiça e sem igreja, o território de Sorocaba era submisso à Vila de Parnaíba, “fundada 

por Dona Suzana Dias e seu filho mais velho André Fernandes, desmembrada da vila 

paulistana em 1625”. O historiador aponta que o povoamento da região de Sorocaba, após 

                                                      
10 Os Guainás, muitas vezes confundidos com os Guaranis transitavam por uma extensa área que alcançava 

o Sul do país. Segundo Fidélis Dalcin Barbosa: “Os índios Guainás, também conhecidos por Coroados, os 

atuais Caingangue e os Botocudos (Xoclen) da região dos Aparados, ofereceram tenaz resistência à 

penetração de toda a região do Nordeste do Rio Grande do Sul, hostilidade que durou cerca de cem anos, 

fazendo com que a ocupação dos Campos da Vacaria e Campos de Passo Fundo fosse retardada 

consideravelmente” (BARBOSA, Fidélis Dalcin. A Hostilidade Indígena aos Povoadores do Nordeste do 

Estado, Disponível em: http://www.clicengenharia.com.br/praiagrande/livros/A_ hostilidade.pdf. Acesso 

em: 20/06/2013. 

http://www.clicengenharia.com.br/praiagrande/livros/A_%20hostilidade.pdf
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a fase mineradora, esteve ligado à pecuária por extensão. Segundo ele, um bandeirante 

ocupado com suas viagens soltava um lote de vacas e um touro em terras que margeavam 

rios confluentes, obtendo assim “cercas molhadas” para seus animais. O triângulo se 

fechava com um curral na única fronteira seca, utilizado para a marca e algum trato que 

se fizesse necessário. Para não deixar os animais completamente desassistidos, 

geralmente se construía um rancho ao lado do curral conhecido como “retiro”. Nele 

habitava um peão, que poderia ser índio ou mestiço. 

Fato importante para a organização da cidade de Sorocaba foi a implantação da 

primeira Santa Cruz, indispensável para a florescimento da fé católica em suas 

modalidades oficial e popular. Como “herança” portuguesa, o catolicismo era parte 

fundante da identidade que se dava a cada povoamento. A primeira referência à cruz, 

conforme nos informa Almeida, é de 1728. Todavia, sugere que há grande probabilidade 

de ter existido uma anterior, no tempo de Balthazar, devido ao que ele chama de “costume 

universal entre os cristãos, especialmente os luso-brasileiros”. Podemos dizer que a cruz 

era “crucial” (redundância proposital) para a existência de qualquer aglomeração de 

pessoas, ainda que esta fosse pequena e insipiente: “A cruz é a posse de Deus, a expulsão 

do espírito imundo, o batismo da terra, e também o lugar de reza dos pobres” (Almeida, 

2002, p. 26). 

É indubitável a centralidade da religião como fator legitimador e viabilizador de 

qualquer povoado. Além da cruz, todo povoado não poderia prescindir da “capela”. 

Balthazar Fernandes, o fundador de Sorocaba, tratou logo de edificá-la quando chegou. 

Erige a capela de Nossa Senhora da Ponte, em 1654, referência a uma das invocações 

possíveis à Maria Santíssima. Almeida (2002, p. 27) assim define “capela”: “não é 

somente um templo pequeno, mas, canonicamente, um templo que não tem pároco nem 

superior conventual, e, sim, capelão”. Por vezes, cresce e se torna matriz ou igreja. 

A data de fundação de Sorocaba é, por isso, geralmente especificada como o ano 

de 1654. Manuel Fernandes de Abreu, um dos pioneiros da vila de Nossa Senhora da 

Ponte, afirma que, quando tinha mais ou menos doze anos a povoação se iniciou. Sua fala 

compõe a ata da Câmara datada de 1667. Dessa forma, harmoniza-se com a data indicada 

por outras fontes, isto é, o ano de 1654. Pronta a Capela, para que houvesse serviço regular 

de missas, o caminho mais eficiente era a dependência de algum convento próximo. Para 

que a vila contasse com paróquia, era necessário um edito real. Só o rei podia criar 
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paróquia definitiva, provendo também o sustento do pároco. Era possível a nomeação de 

um pároco pela ação do Bispo, mas se o povo arcasse com os custos de manutenção. Em 

época de instabilidades e questões sazonais, havia sempre o risco do “despovoamento” 

(Almeida, 2002, p. 28), como aconteceu com Araçoiaba no início. 

Curiosamente, a morte do fundador Balthazar Fernandes também contribuiu para 

o povoamento. Possivelmente pensando em sua morte e na vida futura, manda chamar o 

escrivão de Parnaíba e os frades beneditinos Anselmo da Anunciação e Tomé Batista e 

faz uma doação intervivos: uma extensão de terra, doze novilhas e um touro, dois 

administrados domésticos e doze para o plantio, e uma roça de mandioca para o sustento. 

Como doação post mortem, incluiu um moinho e uma vinha. Aceita a dádiva, os 

beneditinos ficaram obrigados a rezar uma missa anual a Nossa Senhora da Ponte e, após 

a morte do doador, mensalmente lhe oferecer missa. Deviam edificar o prédio e angariar 

junto ao povo as despesas necessárias para a construção e a manutenção da igreja. Com a 

morte do doador em 1667, os padres assumem toda a extensão ofertada. O 

estabelecimento definitivo dos padres com tais posses atraiu ainda mais moradores, não 

principalmente para o povoado, mas para os sítios nas proximidades (Almeida, 2002, p. 

28-9). 

O desenvolvimento precoce de Araçoiaba significou certo retardo para Sorocaba. 

As aspirações do velho Balthazar de ver seu povoado transformado em vila esbarravam 

no fato de já haver pelourinho no mesmo “território”, isto é, uma vila constituída. Uma 

possibilidade era a simples mudança. No entanto, o Capitão Balthazar Fernandes como 

povoador, e em nome dos demais residentes, depois de peticionar as autoridades 

competentes, finalmente consegue erigir o pelourinho da povoação de Sorocaba, agora 

Vila de Nossa Senhora da Ponte (Almeida, 2002, p.33). O pelourinho que havia 

pertencido ao Araçoiaba é transferido para Sorocaba. Eis o relato da provisão: 

Visto a justificação feita... e bem do dito foral e haver meu antecessor 

Dom Francisco de Souza levantado pelourinho no dito distrito, e no 

presente o querem mudar dentro do mesmo termo, mando que se passe 

provisão...’ 

‘Porquanto o Capitão Baltazar Fernandes... tratava de levantar 

pelourinho no termo da dita vila que era meia légua do lugar que 

levantou meu antecessor Dom Francisco de Souza... assim mais, em 

nome de S. Majestade lhe concede licença para que possam fazer 
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oficiais da Câmara por ter a dita povoação moradores bastantes. Nesta 

vila de São Paulo, aos 3 de março de 1661 (ALMEIDA, 2002, p. 34). 

 

Outra provisão, datada do mesmo dia, dá conta que o povoado já contava com 

trinta casas e distava mais de quatro léguas de outras vilas. Nela recebem licença para 

eleger vereadores e estabelecer juízes (Almeida, 2002, p. 34). 

Aluízio de Almeida explica que eram considerados nobres todos aqueles que não 

exerciam atividade manual, tanto os chamados trabalhadores artesanais, bem como, 

obviamente, aqueles que trabalhavam na lavoura. No entanto, diz ele, como brasileiros e 

portugueses, quer fossem sitiantes, quer fazendeiros, tinham seus escravos, 

consideravam-se a si mesmos nobres, ainda que suas vestes denunciassem o contrário. 

Todavia, se fossem eleitos oficiais na Câmara, passavam a ser reconhecidos como 

“homens bons” e tinham a sua nobreza ratificada. A nobreza constituída era peculiar, 

aberta a novos membros e muitas vezes transitória, que nada tinha a ver com o “sangue 

azul”. O clero também “abastecia” a nobreza. Nela foram elencados, para restringir o 

exemplo apenas a Sorocaba os padres: Braz de Almeida, neto de Baltazar Fernandes, 

Pedro Domingues Pais, Antônio Ferreira Prestes, e Rafael Tobias de Aguiar. Constituíam-

se a esfera culta desta nobreza, uma vez que ainda não havia médicos, advogados, 

professores, chefes de escritório (Almeida, 2002, p. 42-3). 

O comércio, conquanto ainda incipiente, também produzia seus nobres 

especialmente portugueses. Um lusitano poderia, por exemplo, abrir uma taverna e se 

tornar comerciante de vinho. Se um dos seus caixeiros se casasse com sua filha, também 

se tornaria um “homem bom”. Já que se desenvolveu no sertão o que pode ser chamado 

de “nobreza rústica”, percebe-se também pouco preconceito. Uma vez que o sangue não 

se tornava “celeste”, não se tratava de fidalgos com seus castelos ou solares. Não havia 

“fosso” que separava suas habitações da convivência do povo “comum”. Assim, inexistia 

uma distinção acentuada. Aparentemente, nem mesmo se tratavam com deferência, a não 

ser em alguns documentos que afirmavam seus direitos. Em Sorocaba, até 1771 percebe-

se que os habitantes relativamente se estratificavam da seguinte forma: a nobreza e o 

clero, pouco povo, e os escravos. É possível notar alguma diferença de posses dentre a 

nobreza, especialmente no que dizia respeito às suas moradias, à qualidade e à 

exuberância das roupas, a quantidade de escravos, e também, não menos importante, a 
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instrução e a educação. Os escravos, fossem ameríndios ou africanos, vestiam-se de 

algodão grosso produzido em casa, e andavam sem nenhum tipo de calçado (Almeida, 

2002, p. 43-4) . 

 

IV. O DISCURSO IDENTITÁRIO DA CIVILIZAÇÃO CAIPIRA 

 Depois de apresentarmos aspectos históricos da região específica de Ipanema / 

Sorocaba, fomentaremos agora o ambiente cultural da civilização caipira, tomando-a 

como exemplar ou amostragem cultural de um período do Brasil quando as feições 

definitivas de nossa cultura já estavam definidas. A miscigenação entre o português e o 

índio resultou população mestiça que já se misturava agora com as várias etnias africanas 

“importadas”. Dessa forma, dados culturais da cultura portuguesa, seu catolicismo 

essencial, junto com as várias culturas ameríndias e africanas, resultaram o 

multiculturalismo atual que caracteriza o discurso identitário brasileiro. 

IV.1 O Folclore 

 Quando falamos de contexto, percebemo-lo como um conjunto de conhecimentos 

que servem de “matéria-prima” de identidades e seus discursos por meio de identificações 

e de assimilações pessoais e coletivas. Um dos elementos que o compõem é o folclore. 

Muito do que chamamos de folclore em nossos dias era a expressão do conhecimento 

vivido nas sociedades caipiras, especialmente o que se refere a seres sobrenaturais como 

saci-pererê, mula-sem-cabeça, lobisomem, boitatá, etc. Contudo, além disso, havia uma 

enorme gama de conhecimentos comuns que eram transmitidos geralmente de forma oral. 

Para Câmara Cascudo (2012, p.9), todos os grupos de pessoas, quer grandes ou pequenos, 

tais como países, raças (termo que substituímos por etnia), grupos humanos, famílias e 

classes profissionais, detém um particular patrimônio de tradições, legado transmitido 

oralmente, materializado e passado adiante pelo costume. Tal patrimônio é o folclore e 

mostra-se tanto milenar quanto contemporâneo, acrescido diariamente com 

conhecimentos assimilados nos hábitos do grupo, da casa ou da nação. Certamente, o 

fornecimento dos elementos necessários para a constituição do interior humano é a 

própria história individual e coletiva do sujeito, constituindo assim sua personalidade e 

unicidade. Dessa forma: 

No entanto, esse sujeito não pode dispor de seu deserto sem uma 

história e é sua história (individual e coletiva) que vai ajudá-lo, vai dar-

lhe os meios de povoá-lo, de dispô-lo, de fazê-lo prosperar, de eliminar, 
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preservando sua identidade porque sabemos que todo sujeito é único e 

singular em seu tempo e seu espaço. Seu percurso está ligado à sua 

história de vida e vice-versa (Scherer et. al., 2003, p. 24). 

 

A morfologia do termo retrocede ao arqueólogo inglês William John Thoms 

(1803-1885). Folk significa povo, nação, família, parentela, e Lore instrução, 

conhecimento, sabedoria. É o saber que sabe. Assim, Folk-Lore denota a sabedoria do 

povo, o conhecimento popular (Cascudo, 2012, p. 9). Nem mesmo a modernidade ou a 

pós-modernidade anulará o folclore; simplesmente engendrará o seu próprio: 

Dispensável é qualquer discussão sobre a permanência do folclore no 

tempo e no espaço. Haverá um folclore dos astronautas como há um 

folclore dos chauffeurs de automóveis e pilotos de aviões. Inútil será 

pensar que um desenvolvimento industrial anulará o folclore. Fará 

nascer outro (CASCUDO, 2012, p. 9). 

O folclore é uma cultura assimilada e perene na mente de todo ser humano, 

modelando todo material manejado constituindo-se em verdadeiro processo criativo. A 

única ocasião em que será silenciado é se perder sua função (Cascudo, 2012, p. 9). Câmara 

Cascudo (2012, p. 10) vê continuidade de folclores nos tempos e nas épocas. Desde os 

babilônicos e ninivitas, explica o autor, levar tochas ou tições acesos à noite para espantar 

espíritos malignos foi observado como prática comum, observada também pelo padre 

Manoel da Nóbrega nos índios da Bahia em 1549, bem como pelo autor em suas 

memórias de infância no Rio Grande do Norte em 1910 e depois, em 1963, em viagem 

pela Zambézia. De igual forma, os hindus continuam a fazer isso na segunda metade do 

século XX e certamente até nossos dias. Dessa forma, arremata: “Nós somos, em alta 

percentagem, uma continuidade com raras mutações. Testemunha o autor que em suas 

viagens aéreas transcontinentais rumo Velho Mundo, é capaz de perceber joias e 

ornamentos de alto valor, que são, na verdade, reminiscências e sobrevivências dos 

túmulos paleolíticos de Cro-Magnon. O que muitas vezes é chamado de novidade tem 

pelo menos vinte e três mil anos: 

Ostras assadas, carne com couro, enfeites em forma de coração, meia-

lua, cornos espiralados, olhos, conchas, são “permanentes” no Tempo 

sem História, Crono sem Clio. Cerimônias que julgamos dos nossos 

dias eram velhas no Egito das primeiras dinastias. Dar adeus e saudar 

com a mão agitada ou tocar levemente na fronte, não têm idade. Uma 

estória ouvida a um indígena do Amazonas está na Nova Guiné. O andar 

rebolado das nossas donas é um produto de importação. Trouxe-o o 

africano banto que o teria da Polinésia, onde o chamam de onioi, e é 
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técnica de sedução, ministrada regulamente. Estirar a língua é desaforo 

para os romanos três séculos antes de Cristo. Leite de coco veio da 

Índia. Cuscuz é árabe. A cuíca também. Sarapatel é hindu. A dança que 

denominamos “Moçambique”, não existe em Moçambique. O gesto 

feio de “dar bananas” é europeu. França, Itália, Portugal, Espanha 

conhecem e usam. Figura num mosaico em Pompeia. Brasileiro é o 

nome, aplicando à musácea, banana, que, por sinal, é vocábulo africano. 

O “cheiro”, carícia olfativa que damos nas crianças (vá lá o eufemismo), 

é chinês, como é chinês o papagaio de papel e o foguete, indispensável 

em nossas festas. A mistura de camarões secos nas comidas baianas não 

é presença africana, mas transporte que o preto fez de um uso da China. 

O jogo da capoeira é do sul, e o samba do norte, de Angola. Essas 

pequeninas citações apenas positivam a convergência de elementos que 

ajudam a formar o nosso cotidiano” (CASCUDO, 2012, pp. 10, 11). 

O folclore como essencialmente cultura e conhecimento popular é dinâmico e 

quotidiano, sempre atual. Ainda que refletindo saberes antiquíssimos, o folclore é prático 

e usual, lide imediata e comum. Exatamente porque o conhecimento popular é 

extremamente pragmático e experiencial, há processos de substituições e apagamentos à 

medida que surgem formas mais eficazes e interessantes do saber fazer. Os 

conhecimentos menos eficientes tornam-se igualmente menos aplicáveis, circulando com 

mais lentidão sem que se acabe por completo ou entre em processo de extinção (Cascudo, 

2012, p. 12).Nisso percebemos a dinâmica da identidade. Uma vez que o próprio contexto 

é mutável e “evolutivo”, oportuniza novas e novas identificações. 

No entanto, Câmara Cascudo (2012, p. 13) adverte que nem todo conhecimento 

popular é folclore. Para que o seja é necessário ter antiguidade, ou seja, o episódio narrado 

em seus atos e fatos tenha lugar estabelecido na memória popular. Além disso, deve 

desfrutar de anonimato, isto é, não ser atribuído a um autor. Também tem que ser de 

conhecimento público, como parte do próprio saber do povo. Por fim, é condição sine 

qua non que seja permanente no tempo, persistindo no cabedal popular ou nos hábitos 

comuns. É importante haver autenticidade: 

Uma anedota é tipicamente documento folclórico mas, ao redor de 

nome contemporâneo, de acontecimento recente, participa da literatura 

popular, oral, ágrafa, mas somente o tempo, dando-lhe a pátina de 

autenticidade, a fará folclórica. A autenticidade é o resumo constante e 

sutil das colaborações anônimas e concorrentes para sua integração na 

psicologia nacional. Assim, é possível uma quadrinha de poeta 

conhecido tornar-se folclórica, através dos filtros populares na quarta 

dimensão (CASCUDO, 2012, p. 13). 
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 Há o que pode ser chamado de reajustamento folclórico; por exemplo, as 

marchinhas e músicas carnavalescas, os sambas-canções ouvidos nas emissoras de rádio, 

as sketches teatrais, bem como as anedotas que exaram humor nos programas de TV e 

revistas, são criames e caldo de cultura que renovam peremptoriamente o repertório 

popular de uso quotidiano. Segundo Câmara Cascudo (2012, p. 15-6): “Vão ao folclore 

pelo lento processo seletivo das decantações instintivas”. O mesmo se dá com músicas. 

Apropriadas pelo povo comum via rádio ou “disco”, vão sendo rearranjadas e adaptadas 

aos ritmos e temas locais, democratizadas nas sanfonas e nos bailes. Conquanto música e 

letra mostram-se diferentes da composição original, acabam por incrementar o folclore 

que ganha mais uma composição de todos. Até mesmo operas e operetas podem ser 

percebidas nas apropriações musicais populares. Câmara Cascudo (2012, p. 17) sai em 

defesa à linguagem popular, afirmando que o povo não fala errado. Na verdade, 

percebem-se sobrevivências das formas de falar dos séculos XV e XVI. Segundo ele, os 

filólogos já asseveraram o arcaísmo dessa linguagem, mesmo da sintaxe que era 

antigamente legítima. Citando Cláudio Basto (1886-1945), respeitado etnógrafo 

português, disse: “O povo é um clássico que sobrevive”. O folclore resultante das culturas 

portuguesa, ameríndias e africanas, continua presente na sociedade brasileira em seu 

contexto. Um estágio de seu desenvolvimento foi justamente a Civilização Caipira. Muito 

de tal conhecimento foi preservado e contribui para o discurso identitário brasileiro até 

nossos dias. 

  

IV.2  A Paulistânia 

 Antonio Cândido (1982) utiliza a expressão “Paulistânia”, reconhecendo-a como 

área maior que engloba o que chamou de “civilização caipira”. Esta corresponde ao 

interior e litoral de São Paulo, boa parte dos estados de Minas Gerais, Paraná e Mato 

Grosso do Sul, sendo encontrada também em outras partes do país. Dessa forma, Pereira 

de Queiroz e Pasquale Petrone concordam com Antonio Candido. 

Pasquale Petrone, um dos grandes estudiosos da questão do ponto de 

vista da Geografia Humana, concorda com a opinião de Antonio 

Candido, e considera que a civilização caipira cobriu no passado as 

seguintes áreas: todo o litoral paulista (onde o caiçara é sempre um 

caipira); o vale do Paraíba; as serras da Mantiqueira, de Quebra-
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Cangalha, do Mar, de Paranapiacaba; o Planalto Paulista; a zona 

bragantina; a ‘depressão periférica paulista’, isto é, a zona de transição 

entre os solos arqueanos os solos paleozoicos, principalmente ao longo 

do Rio Tietê (englobando a zona de Piracicaba, dos Campos Gerais, 

etc.); a zona do antigo ‘Caminho da Mata’, que levava ao sul do país e 

por onde vinham as tropas de muares para serem vendidas na feira de 

Sorocaba; o Planalto de Franca, caminho para as minas de Goiás e de 

Mato Grosso (PEREIRA DE QUEIROZ, 1973, p. 8). 

 Curiosamente, o caiçara é reconhecido como o caipira do litoral. A cultura 

caipira marca ainda hoje a região intermediária entre o Vale do Paraíba e o litoral paulista, 

celebrada como marca distintiva de municípios como São Luiz do Paraitinga e Paraibuna. 

Neste, passando pela Rodovia dos Tamoios, que faz, exatamente a ligação entre o Vale 

do Paraíba e o litoral norte de São Paulo, é possível ver restaurantes anunciando servir a 

autêntica comida caipira. Já no entroncamento das rodovias Rio-Santos com a Osvaldo 

Cruz, que liga Taubaté no Vale do Paraíba ao litoral, no município de Ubatuba, há uma 

grande estátua de um caiçara, a identificação da cidade com a cultura caipira, com temos 

visto. 

 

Figura 2 Monumento em homenagem ao caiçara, localizado no trevo que liga a cidade de Ubatuba  

às rodovias Osvaldo Cruz e Rio Santos. 
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IV.3 O Bairro Caipira 

É importante considerar que a vida caipira conjuga tanto o modelo de povoamento 

disperso, de famílias esparsas, como o de núcleos, ou seja, bairros. É possível, até mesmo, 

que ambas sejam praticadas em complementação, quando o habitante do sítio ou fazenda 

ruma sazonalmente à vila ou povoado, criando dependência em níveis variados, tanto no 

aspecto ecológico quanto social. Quase inexiste o caipira completamente desconectado 

dos núcleos populacionais. Na estrutura da sociedade caipira, entre a família e o povoado 

está a vizinhança. É o relacionamento com ela que definirá o mundo imediato do caipira, 

no qual se desenrolarão as suas relações sociais (Candido, 1982, p. 58). Pereira de 

Queiroz, na mesma perspectiva de Antonio Candido, afirma: 

O bairro rural paulista descrito por Antonio Candido é composto de 

camponeses que podem possuir ou não a terra em que trabalham. Não 

é a situação em relação à propriedade que os qualifica como tais, e sim 

sua situação de pequenos produtores independentes, no sentido que são 

donos da iniciativa de seu trabalho; no quadro das relações de produção, 

seu trabalho se define como autônomo. No que toca à colheita, podem 

dispor ora de sua totalidade, ora de parte dela; no segundo caso, entram 

na categoria dos meeiros e dos parceiros. Quando proprietários de toda 

a colheita, podem pagar um aluguel pela terra, e neste caso são 

arrendatários ou foreiros. Pequenos proprietários, arrendatários, 

foreiros, meeiros e parceiros, para se definirem como camponeses, 

precisam conservar a autonomia de seu trabalho e o direito à disposição 

de pelo menos parte do produto. Caso contrário, deverão ser definidos 

como dependentes ou como assalariados rurais (PEREIRA DE 

QUEIROZ, 1973, p. 6).  

 

Tal é o grande celeiro que alimenta o discurso identitário do caipira. Dessa forma, 

é possível estabelecer a seguinte estrutura caipira: 

 

Família -> vizinhança -> povoado -> Sertão Paulista 

  

 

Antonio Candido propõe as seguintes formas de povoamento disperso: 

 

 

Tipos de Morador 

 

Natureza da Ocupação 

Designação 

Corrente de 

Moradia 

 

Unidade de 

Agrupamento 
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I. Morador Transitório 

1. Cultivador Nômade 

   2. Agregado 

   3. Posseiro 

 

 

 

II. Morador Permanente 

   1. Sitiante 

   2 Fazendeiro 

 

 
 

1. Ocupação precária 

2. Ocupação consentida 

3. Ocupação de fato 

 

 

1.Propriedade ou 

arrendamento 

2. Propriedade 

 

 

   1. 2. e 3. 

   Capuava 

 

 

 

   1. Sítio 

   2. Fazenda 

       Sítio 

       Sesmaria 

 

 

            1. 2. e 3. 

            Bairro 

 

 

 

           1. 2. 

           Bairro 

 

O morador transitório é o que não possui título de posse da terra. Tem liberdade 

de trânsito quando bem entender, deixando a terra que morava. A “obrigatoriedade” da 

não fixação geralmente estava ligada a foragidos. O agregado era aquele que dispunha de 

autorização do fazendeiro para morar e trabalhar a terra, obedecendo às regras de algum 

acordo previamente estipulado, diferente do posseiro que não tinha permissão e por vezes 

desconhecia a situação legal da terra na qual está: “terra sem dono, com dono, ou que 

pode vir a ter dono”. De acordo com a mão de obra que emprega, isto é, se são seus 

familiares ou pessoas de fora, será considerado sitiante ou fazendeiro. Sabe-se que 

durante todo o período colonial, era a sesmaria o grande instrumento de propriedade de 

terra, bastando apenas um pedido legal e o compromisso de trabalhar o solo (Candido, 

1982, p. 59). Segundo Pereira de Queiroz (1973), ainda permanecem as principais marcas 

da Civilização Caipira em determinadas localidades. Embora sua pesquisa remonte à 

segunda metade do século passado, cremos que sua observação é ainda válida para os 

nossos dias: 

Unidade social básica da civilização caipira, o bairro rural paulista 

deve, pois, ser encontrado ainda nas áreas onde esta floresceu. Os traços 

característicos de tais unidades de povoamento e de seus componentes 

foram, segundo Antonio Candido, as seguintes: 1) isolamento; 2) posse 

de terras; 3) trabalho doméstico; 4) auxílio vicinal; 5) disponibilidade 

de terras; 6) margem de lazer (PEREIRA DE QUEIROZ, 1973, p. 8). 

O trabalho familiar tinha importância variada, conforme a espécie de ocupação da 

terra, pois moradores transitórios trabalhavam exclusivamente com a família, enquanto 

fazendas introduziam trabalhadores externos, tonando mais rica (e sociável) a vida do 

caipira. De qualquer forma, havia a obrigatoriedade de frequentar, ainda que 

esporadicamente, os núcleos de povoação, que se contraíam e se expandiam segundo 

questões sazonais, ecológicas e outras, nas transmigrações do sertão (Candido, 1982, p. 

61).  
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A unidade do agrupamento muitas vezes se encontrava mais nos grupos rurais de 

vizinhança, que no agreste paulista e eram conhecidos como “bairro”. Nisso estava o 

senso de pertencimento e a harmonia das identificações que modelavam cada sujeito. 

Segundo Antonio Candido, o bairro é “a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, 

consistindo no agrupamento de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculadas 

pelo sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas 

atividades lúdico-religiosas”. Pereira de Queiroz concorda com Antonio Candido neste 

aspecto, ao afirmar que o bairro se constituía como a “configuração social intermediária” 

entre a família e o arraial ou a vila ou a cidadezinha, cuja sociabilização crescia a partir 

dele em diferentes graus: “a) relações familiares; b) relações de vizinhança; c) relação dos 

bairros entre si; d) relações com a região; e) relações com o exterior (isto é, com tudo o 

que ultrapasse a região)”. Conclui que, embora experimentassem vida praticamente 

autônoma, os bairros “eram sempre tributários de um povoado ou de uma cidadezinha” 

(Pereira de Queiroz, 1973, p. 4). 

A proximidade das casas é sempre variável, podendo expressar verdadeira 

aglutinação, com ruas relativamente vizinhas, mas também habitação esparsa a ponto de 

não se identificar visualmente o povoamento. Destarte há bairros de pouca integração de 

seus habitantes, especialmente devido à distância que separa as habitações. No entanto, 

naqueles que mostravam vida social intensa, resultava não apenas da mera proximidade, 

mas da convergência de atividades comuns, como mutirões e festas religiosas: “O 

trabalho rural em comum se tornava assim uma segunda maneira de congregar os 

habitantes do bairro, além da festa religiosa” (Pereira de Queiroz, 1973, p. 4). Assim, 

embora cada bairro fosse composto de grupos familiares autônomos e autárquicos, 

completamente independentes no trato do solo, necessitavam de alguma interação com os 

vizinhos no compartilhamento de alguns “bens” e serviços. Caso contrário, corria-se sério 

risco de severa privação, porque a instabilidade e a incerteza confundiam-se com a própria 

vida de parcos recursos e técnicas extremamente rudimentares. Certamente, a 

aproximação física entre os moradores deve-se muito, quase que exclusivamente, à 

“necessidade de cooperação” (Candido, 1982, p. 62, 65; Pereira de Queiroz, 1973, p. 4). 

Nas palavras de Pereira de Queiroz (1973, p. 4): “Era o bairro rural um grupo de 

vizinhança de ‘habitat’ disperso, mas de contornos suficientemente consistentes para dar 

aos habitantes a noção de lhes pertencer, levando-os a distingui-lo dos demais bairros da 

zona”. 
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Seguramente, a agricultura itinerante e extensiva era o recurso utilizado para 

equilibrar as necessidades do grupo ao meio, uma espécie de “equilíbrio ecológico”. Sem 

dispor de tecnologia e recursos de ferramentaria mais adequada para alcançar maior 

produtividade, a única forma de garantir a sobrevivência era ir para outro lugar quando o 

meio escasseava, o que causava, ainda, certo retrocesso na sociabilidade caipira, que já é 

naturalmente fechada. O sistema de sesmarias facilitava o tipo de vida nômade, pois havia 

abundância de terra fértil para uma população esparsa. Sem precisar comprar, 

simplesmente se transferia para onde fosse mais conveniente às suas necessidades. 

Destarte, cimentava mais e mais a independência dos grupos familiares, o isolamento, e 

alheamento a qualquer tipo de mudança social. Nas palavras de Antonio Candido (1982, 

p. 46), “Vida de bandeirante atrofiado, sem miragens, concentrada em torno dos 

problemas de manutenção de um equilíbrio mínimo entre o grupo social e o meio”. A 

ocupação esparsa fazia com que os bairros guardassem distância entre si, fortalecendo 

ainda mais o senso de identidade internamente, bem como, de separação externa. O 

discurso identitário identificava o sujeito a seu bairro gerando forte pertencimento. Era 

sua casa e seu mundo. 

 

IV.4 Mobilidade, Estacionamento, Migração 

 O que vemos na experiência caipira é o percurso mobilidade -> estacionamento. 

Digno de nota é que, originalmente, Ipanema/Sorocaba era uma região de bandeirantes. 

Especialmente a última tornou-se um dos principais centros de bandeirantismo, tendo 

originado diversas expedições em direção ao Mato Grosso e Goiás. Após os bandeirantes 

levantaram-se os monçoneiros que se dedicaram ao ressuprimento dos povoados 

fundados pelas bandeiras. A mobilidade, portanto, estava no “sangue” dos caipiras, os 

mestiços originais do português e do índio. Essa mobilidade caracterizou também as 

primeiras gerações de caipiras em época em que havia abundância de terras. Por causa de 

tal fartura, construíam suas choças ou ranchos, moradas extremamente rudimentares, 

exatamente porque eram temporárias. Enquanto a terra mostrava-se produtiva 

permaneciam nela. Quando começava a dar sinais de esgotamento, mudavam-se para 

explorar nova roça. O caipira, como diz Antonio Candido, “é bandeirante estacionado e 

economicamente atrofiado”.11 

                                                      
11O povo Brasileiro, capítulo 7 – Vídeo. 
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Figura 3 - José Ferraz de Almeida Junior 

 

É possível aplicar a noção de “território” ao bairro caipira, como era a Ipanema 

oitocentista. Primeiramente teremos que especificá-lo. Isso se dá devido à multiplicidade 

de significados e abordagens que já se deu ao termo, muito além das fronteiras meramente 

materiais. Tal abrangência de sentidos pode ser percebida até mesmo na falta de 

concordância que há quanto ao seu entendimento entre os próprios geógrafos, e entre eles 

e os demais estudiosos das ciências sociais. A noção de território percorre significados 

que vão desde a perspectiva etológica, ligada ao comportamento animal, até abordagens 

de cunho psicológico, isto é, a forma como o indivíduo age. A construção do conceito 

psicológico de território é metafórica, secundando bases materiais (Haesbaert, 2012, p. 

35-41). Rogério Haesbaert demonstra que as definições e abordagens são geralmente 

“unidimensionais” e muito pouco integradoras. Em sua opinião, há a clara necessidade 

de concepções de território que considerem o espaço como um “híbrido entre sociedade 

e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e ‘identidade’, numa 

complexa interação tempo espaço”. Tomando como “background” o princípio de espaço 

geográfico híbrido, um conceito múltiplo, o “território” pode ser entendido como a 

ligação de “múltiplas relações de poder”, desde aquele mais material que rege as relações 

econômico-políticas, até o “mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultual” (Haesbaert, 2012, p. 79). 

O mesmo se aplica quando falamos de “Região”. Não pode ser tomada como se 

fosse algo monoliticamente observável. Na verdade, será sempre um produto, uma 

resultante, que estabelece um campo de significações, mas que não são autodeterminados, 

mas causados. Deve-se compreender que por mais que uma região se distinga de outra 
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por possuir estrutura simbólica peculiar, esta mostrar-se-á dinâmica e relativamente 

mutante por sua natureza “reagente”, por causa das oposições semânticas naturais entre 

si, esculpindo modificações em uma e outra (Martins, 1996, p. 27). 

Moisés de Lemos Martins argumenta que, etimologicamente falando, o vocábulo 

“região” vem de régio. Refere-se a ato mágico, isto é, simbólico, uma ação social que 

estabelece uma ruptura na ligação continuidade natural entre região e espaço. Ao rex 

cabia o papel de estabelecer os limites das fronteiras internas e externas, religiosas e 

ideológicas, portanto, ato simbólico resultante das relações de oposição semântica. 

Também ao monarca pertencia a autoridade, o sagrado direito de estatuir as normas que 

regeriam a existência, de chamar a ser e transformar em performance aquilo que diz, 

materializando, por assim dizer, o enunciado. O discurso sobre a regionalização é um 

discurso performativo que vê como legítima a imposição de fronteiras definidas, a fim de 

que a região, assim marcada e delimitada, venha a ser conhecida e reconhecida. No 

entanto, cabe salientar que a eficiência do discurso será diretamente proporcional à 

autoridade daquele que o enuncia (Martins, 1996, p. 27). 

Elemento de importância para o entendimento do bairro caipira é o sentimento de 

localidade. Excede em muito a noção objetiva espacial, pois inclui a questão subjetiva do 

pertencimento e da identidade na interação entre as famílias e os indivíduos. Pereira de 

Queiroz (1973, p.4) afirma que: “O ‘sentimento de localidade’ constituía elemento básico 

para delimitar a configuração de um bairro, tanto no espaço geográfico quanto no espaço 

social. Aqui, a noção exarada pela pesquisadora coincide com a noção de território como 

algo que vai além do aspecto meramente espacial, assumindo profunda significação 

simbólica, individual e coletiva. Antonio Candido (1982, p.65) registra uma “pérola” do 

conhecimento caipira que ilustra muito bem esta questão: “ – O que é bairro? – perguntei 

certa vez a um velho caipira, cuja resposta pronta exprime numa frase o que se vem 

expondo aqui: - Bairro é uma naçãozinha. – Entenda-se: a porção de terra a que os 

moradores têm consciência de pertencer, formando uma unidade diferente das outras”. 

Devido à condição caipira, isto é, aos parcos recursos e pouco contato exterior, fica a 

nítida impressão de que o entendimento expresso na declaração colhida se deu na via 

inversa, qual seja, não da ideia, ainda que insipiente de “nação” em direção ao 

entendimento do que é “bairro”, mas possivelmente o sujeito partiu de sua vivência 

caipira de bairro e a multiplicou e estendeu para entender o que era uma nação. 
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Moisés de Lemos Martins chama nossa atenção para a utilização de vários termos para 

denotar diferentes níveis de unidade, identidade e pertencimento. Certamente, explica, 

quando são utilizadas palavras e expressões como “nação”, “região” e “comunidade 

local” não se trata de variação de vocabulário. Alerta que estão carregadas de sentidos 

particulares; “exprimem objetivos, exprimem lutas, polêmicas, tentativas apaixonadas 

para delimitar territórios, pertenças e identidade. Não são meras referências semânticas 

para a produção de uma sociedade que se efetuaria no essencial fora da linguagem”. Dessa 

forma, não se tratando a simples lexicografia, tais termos e expressões mostram-se 

repletos de expectativas e existência. Na exploração de tais conceitos, é necessário 

decodificar a lógica social da linguagem. Colocando isso de outro modo, é preciso avaliar 

em que grau a linguagem se converte em poder, campo de batalha no qual se sagra 

vitoriosa alguma dada interpretação, ou censura, ou afirmação, ou recusa (Martins, 1996, 

p. 16). 

 Certamente, o questionamento do sentido específico de “nação”, “região” e 

“comunidade local” tem como objetivo entender qual lógica social está sendo empregada. 

Quer-se também checar, explana Martins, “até que ponto a linguagem é um poder, numa 

luta pelo poder de interpretar, censurar, recusar; até que ponto a linguagem, que diz as 

divisões da realidade, contribui para a realidade das divisões”. Fica claro, portanto, que o 

discurso sobre a identidade revela a existência de um campo de combate para o 

estabelecimento e prevalência de uma ordenação simbólica específica. O autor cita Pierre 

Bourdieu, explicando que tal batalha é travada para que seja estabelecido quem tem o 

poder para definir a identidade, bem como, determinar qual representação imperará. Por 

certo, uma vez que o discurso identitário é, necessária e eminentemente, classificação 

pragmática segundo os recortes sociais decorrentes das várias visões de mundo. Por causa 

disso, o discurso identitário mostra-se sempre sujeito aos seus papéis práticos e norteados 

à realização de finalidades sociais. Segundo Moisés de Lemos Martins, para a análise do 

discurso de identidade, é preciso compreender a densidade e o poder das linguagens nas 

mudanças e conflitos sociais, não desafiando as representações coletivas a partir de uma 

“logística” imprópria, como se, por exemplo, pudessem ser aplicados os conceitos da 

ordem econômica para tal. Certamente, a aplicação de conceitos “matemáticos” a um 

ambiente não apenas de práticas, mas também de sonhos e ideais, resultaria algo 

simplesmente utópico e ilusório. Dessa forma, conclui o autor, fica patente que as 

representações coletivas não ofuscam a nós a realidade social. Ao invés disso, são fruto 
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desta realidade que permite aos grupos sociais se constituírem, perceber e realizarem a si 

mesmos: “O concreto, que tantas vezes contrapomos às representações coletivas, é nestas 

mesmas afinal que o podemos encontrar” (Martins, 1996, pp. 16, 17). 

 Moisés de Lemos Martins explica que todo grupo social, quer seja a nível 

nacional, regional ou local, busca guarida em suas representações e signos, ou seja, seu 

“sistema simbólico historicamente constituído”. É nele que encontra base, sólido alicerce, 

onde assenta a estrutura de identidade que identifica sua alma, organizando expectativas 

e apreensões no enfrentamento dos desafios e alegrias trazidos pelo futuro (Martins, 1996, 

p. 17). Dessa forma, continua o autor, são as dimensões institucional, individual e 

simbólica que fornecem os elementos necessários para a compreensão da identidade, 

tanto na esfera nacional, regional quanto na de uma comunidade local, vista 

principalmente como representação e vontade. 

Invocar a identidade de uma nação, região, comunidade local só tem 

sentido, com efeito, nos limites de um jogo dinâmico autorizado por 

estas três dimensões, institucional, individual e simbólica, que a 

caracterizam como representação e como vontade. Representação, 

porque a identidade é uma realidade percebida como distinta, que existe 

fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros. Vontade, porque 

ato de adesão pessoal permanentemente reiterado a uma comunidade. 

Representação e vontade, a identidade é deste modo uma construção 

social (MARTINS, 1996, p. 18). 

 

 Este é um ponto crucial no discurso da identidade. Como representação e vontade, 

segundo argumenta Martins, é sempre uma construção social, não podendo ser entendida 

como natureza ou destino. Dessa forma, conjugando identidade coletiva com construção 

social tratamos de “núcleos de significação” abstraídos necessariamente de todas as 

origens e das tradições. No entanto, ao utilizar “configurações de sentido”, as estruturas 

consideradas ou terão significação a partir de sua função ou serão entendidas como 

arquétipos. Para Moisés de Lemos Martins, a exigência de um exame detido da identidade 

por meio de suas representações coletivas explica-se pela utilização de duas “chaves” 

hermenêuticas, analisando-a “em termos de gênese” e “em termos de estrutura” (Martins, 

1996, pp. 18, 19). 

Deste modo, a vida do caipira se dava em sistema relativamente fechado, no 

espaço relacional em que poderia ser chamado de “lar”, regionalizado e seguro (Massey, 
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2012, p. 24-6). Diferentemente do debate pós-moderno de “espaço”, como o que se 

percebe no pensamento de Doreen Massey, que defende uma “negociação” a fim de que 

todos os modelos de vida e de pensamento alcancem o bem viver em um mundo 

globalizado de constantes “cruzamentos de fronteira” e “hibridismos”, o mundo caipira 

era o único “globo” e ainda em “pangeia”. Neste mundo, o espaço jamais era 

transformado em tempo. Não havia urgentes deslocamentos constantes, tempo não era 

dinheiro, e a produção não precisava ser acelerada por questões de mercado. Tal realidade 

só começou a mudar, como vimos, no século XVIII, mas há certa unanimidade entre os 

estudiosos em reconhecer que o modelo de vida caipira permaneceu e predominou até o 

fim do século XIX. Assim, portanto, era a população caipira da Ipanema oitocentista. 

Estabelecem-se duas modalidades de mobilidade: o desapego causado por 

necessidade e a expropriação, que é ser arrancado da terra. Seria o caso de viverem 

“desterritorialização” já naquela época? Rogério Haesbaert (2012, p. 21) explica que, 

conquanto o termo seja novo não significa que a questão jamais tenha sido tratada ou se 

revista de algum ineditismo. Vários apontamentos de Marx em O Capital e no Manifesto 

Comunista evidenciam clara preocupação com a “desterritorialização” capitalista, como 

a expropriação do camponês que é transformado contra a sua vontade em “trabalhador 

livre” e sua consequente mudança para a cidade, e do burguês imerso em um tipo de vida 

“em constante movimento e transformação”. Se “desterritorialização” não é apenas a 

mudança de local, mas também, cultural e social, tal não se dava no sertão paulista, ainda 

que por expropriação. O “nomadismo” bandeirante do qual o caipira se tornou herdeiro 

constituía-se em transitar no mesmo grande território: o sertão paulista. Portanto, no caso 

dos sujeitos que compõem o foco da presente pesquisa, embora mudassem de lugar, 

obrigados pelo equilíbrio ecológico ou pela ganância de fazendeiros, não mudavam seus 

conceitos nem seu modo de vida em nenhum sentido. Continuavam caipiras porque 

permaneciam no mesmo lato território. Conquanto vivessem um tipo de vida social de 

tipo fechado, baseada na subsistência, tratava-se de sociedade híbrida, que possuía 

também elementos culturais da cidade, mas que conseguia conservar-se imune a 

influências que trouxessem mudanças muito importantes. De igual forma, a 

territorialização, considerando-a como a importação e a apropriação de elementos 

externos ao modelo de vida e de sociedade caipiras (Gonçalvez, 2013, p. 213), não parecia 

ocorrer naquele universo, a ponto de ser notada e divisada com clareza, pelo menos, nos 

dois primeiros séculos de colonização. 
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No entanto, já no século XVIII, portanto, anterior ao período histórico que 

consideramos, esse panorama possivelmente tenha começado a mudar, embora 

predominasse até o século XIX: 

Historicamente, diz Pasquale Petrone, a civilização caipira foi 

dominante até o século XIX, embora já no século XVIII começassem a 

aparecer fatores de mudança social, principalmente na ‘depressão 

paulista’ ao longo do Rio Tietê; tais fatores decorriam do aparecimento 

de grandes plantações de cana orientadas para a exportação do açúcar, 

produzidos em zonas que até então se dedicavam à pequena policultura 

de subsistência. A mudança foi se intensificando com o tempo, graças 

principalmente à disseminação das fazendas de café no século XIX, que 

produziram o primeiro abalo sério na civilização caipira; em seguida, a 

industrialização veio corroborar a atuação das fazendas de café. O 

impacto destes fatores de mudança fez com que a civilização caipira 

desaparecesse nalgumas zonas paulista de povoamento antigo, em que 

passou a imperar a grande propriedade e nas quais trabalhavam 

imigrantes europeus recém-chegados. Nas zonas cuja transformação 

data, pois, da entrada do café, a civilização caipira não deve também 

normalmente ser encontrada (Conferência sobre a “A Civilização 

Caipira”, efetuada no Centro de Estudos Rurais, S. Paulo, 28 de outubro 

de 1960 – Pereira de Queiroz, 1973, p. 8.).  

Para Pasquale Petroni, quando as grandes fazendas de açúcar começaram a se 

espalhar pelo interior paulista, isto causou efeito avassalador sobre a civilização caipira, 

exatamente por esta ser totalmente ligada ao modelo de organização da sociedade do 

interior paulista, calcada nos bairros. A questão que se levanta é estabelecer o nível da 

mudança ocorrida como efeito da introdução de grandes propriedades rurais na 

Civilização Caipira. Isso foi suficiente para causar desterritorialização? Tal realidade sob 

a ótica do discurso identitário cultural, espinha dorsal de nossa pesquisa, toca as noções 

recorrentes nas Ciências Humanas de “perda de identidade” e “desenraizamento”, vistas 

exatamente no abandono da terra natal por parte do migrante trabalhador rural em busca 

de vida melhor. É indubitável que muitas são as perdas e as dores daqueles que se veem 

forçados à marcha para fora de sua experiência cultural original. No entanto, ao analisar 

as transformações no mundo caipira, não podemos tomar como método de pesquisa um 

referente fixo para mediação do alcance do conhecimento que pretendemos. Não 

podemos tomar uma experiência caipira fixa, como se fosse o resultado de um 

congelamento de identificações que não permita a apreensão de outras e novas 

experiências, vistas tão fartamente na diversidade dos relatos dos migrantes (Penna, 2006, 

pp. 89, 90). O caipira deixaria de ser caipira se assimilasse transformações radicais que o 
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“retirem” totalmente dos conceitos, práticas e hábitos de seu grupo de origem. No entanto, 

certamente continuaria a ser ele mesmo e não outro, na dinâmica da identidade, nas 

assimilações de novas identificações. 

Com a industrialização que se deu no transcorrer do século XX as transformações 

se acentuaram ainda mais. A atividade industrial tende a transformar o “lago social” em 

rio de águas correntes. A intervenção externa e a implantação de modelo produtivo até 

então estranho ao bairro vêm acompanhados de fluxos e influxos, tornando o local de 

produção apenas um lugar de passagem, um duto. Tal atividade não contribui para a 

restauração e fortalecimento do tecido econômico e social dos grupos afetados. Pior do 

que isso, frequentemente quebrava as solidariedades locais econômicas tradicionais, 

causando êxodo migratório, ao relegá-las à marginalidade do sistema. Uma vez que a 

matriz de desenvolvimento tradicional é desacreditada, é necessário redirecionar a 

expectativa social, pois a dúvida é paralisante (Martins, 1996, p. 30). 

 

IV.5 Migração e Reconstrução de Identidades 

Penna (2006, p. 108) observa que há uma íntima relação entre o processo de 

construção de identidades e as condições de vida, as relações sociais e a própria cultura. 

Certamente, isso não implica perda da capacidade de trabalhar a realidade pessoal, sua 

individualidade. No entanto, ela estará circunscrita aos referenciais disponíveis do grupo 

a que pertence, o contexto no momento histórico em que vive. Está também relativa à 

posição que ocupa, bem como, às práticas sociais que opera. Dessa forma, quando o 

sujeito migrante constrói sua identidade valorada positivamente com base em outra coisa 

que não o seu lugar de origem, como por exemplo, a atividade profissional, resulta 

exclusão. Certamente, se a relação do caipira com a terra fosse afetada, certamente o 

resultado seria a exclusão. Esse foi um dos motivos que provocou o êxodo rural do caipira 

para os grandes centros. 

 De acordo com Penna (2006, p. 108), migração sempre imporá um processo de 

construção e reconstrução de princípios balizadores para a vida. Argumenta que 

comumente tal demanda é equiparada à “perda de identidade”. Todavia, se deixarmos de 

lado toda e qualquer conotação essencialista de identidade, não conceberemos a 

identidade social como algo monolítico e estabelecido, resultado de algum fator 

determinante que possa ser perdido. Não pode haver essência recebida, pois é a 
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experiência que concede a estrutura para a compreensão de mundo, estabelece nossa 

cosmovisão, pela qual entendemos todas as coisas. As relações sociais e os enraizamentos 

são extremamente prejudicados quando há movimento migratório caracterizado por 

sucessivos deslocamentos “tanto espaciais quanto na esfera do trabalho”. Está ligado à 

trajetória da exclusão, devido à posição de classe. Essa realidade é presente também em 

nossos dias. Dentre os depoimentos listados pela autora, colhidos em tempos recentes, 

temos: 

O senhor sabe e eu também sei, Peão de obra vive trabalhando para os 

gastos. Nem mestre-de-obra ganha bem. Quem nasce pobre está sujeito 

a ser pobre a vida inteira, trabalhando sempre para os outros. Está dando 

para comer, não passa fome, mas é só, não tem futuro. 

Até no corte da cana dá prá ganhar um pouco mais, depende da prática 

que o peão tem. Dá mais do que trabalhar em obra. Eu já fui 5 vezes 

cortar cana depois que surgiu a crise em São Paulo, de 1980 para cá. A 

situação aqui apertou de tal maneira que não tive outra saída, tive que 

espirrar. Pedi a conta da obra e me mandei para o interior. Morava de 

aluguel em São Miguel Paulista, não dava, fui pro interior, para o corte 

da cana (HM, p. 36 – apud PENNA, 2006, p. 107). 

 

 Com base no que acima relatado, percebe-se que o migrante pode ser consciente 

da exclusão que sofreu. Os requisitos para se efetivarem as redes de relação no e com o 

novo espaço mostram-se muito diferentes no caso de migrantes de outra condição social, 

que “têm acesso a bens matérias e culturais, à educação e profissionalização” (Penna, 

2006, p. 107). 

Maura Penna lembra que o modo de vida está sempre exposto às necessárias 

transformações radicais; o mesmo acontece em relação ao trabalho e às relações no 

âmbito da comunidade. Segundo ela, isto é sentido especialmente quando se trata da 

passagem do rural para o urbano, no acessar de bens materiais e simbólicos. Nos 

processos de construção da identidade social tais mudanças podem ser nitidamente 

percebidas: “Faz-se necessário, portanto, considerar a migração enquanto um processo 

dinâmico de transformação (destruição/recriação) tanto do modo de vida e das relações 

com o espaço, quanto dos referenciais simbólicos (as representações de identidade) que 

marcavam a experiência social (Penna, 2006, p. 108-9). Certamente, tal se aplica as 

migrações dos caipiras da Paulistânia para a cidade de São Paulo. O contato com a 

indústria em todas as suas áreas de atuação e as tecnologias que as acompanham 
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transformou quase por completo o universo vivido pelo caipira. Por isso, nas palavras de 

Antonio Cândido, São Paulo é um destruidor de caipiras.12 

É certo que os movimentos migratórios podem ser compreendidos também como 

movimentos de resistência. Por meio deles os sujeitos negam a sujeição à exploração do 

trabalho e a sistemas sociais de dominação. Outras vezes, ocorrem devido a intempéries 

ou à falta de perspectivas de sobrevivência no local onde estão. Podem acontecer também 

pela simples decisão de perseguir os próprios sonhos, quando migrar é o sinônimo de 

mudar de vida. Em todas essas situações, migração é não conformidade (Penna, 2006, p. 

104-5). Eis o depoimento pessoal de um retirante: 

O pessoal estava triste porque não achava mais onde trabalhar, eles 

plantavam de meia, arrendado, porcentagem e, quando não dava nada, 

eles achavam ruim, falavam que não tinha jeito, que ia embora. (...) E 

hoje, está tudo assim: naquele tempo não tinha boia-fria, de lá para cá 

começou a ter boia-fria. Eu trabalhar para os outros? De jeito nenhum, 

vou é mudar para São Paulo (HM, p. 56 – apud PENNA, 2006, p. 105). 

Essa vida até os 17 anos [em Alagoas] foi tão difícil para mim, que 

parece até que a gente queria sair ligeiro dela (...) Eu tinha que partir 

para tentar alguma coisa, mas tinha certeza que ia deixar a minha mãe 

numa situação difícil, de fome, de miséria (...) “O que é que eu faço, 

mãe?” Chorava ela, chorava eu, não sabia o que fazer, mas chegamos a 

uma conclusão. Eu disse: “Eu vou! Minha mãe, tenho de ir, porque nós 

estamos aqui passando uma vida dessa e até quando vai essa vida? (HM, 

p. 71 – apud PENNA, 2006, p. 105). 

 

IV.6 Organização dos Bairros Caipiras 

 Como já citado, as festas religiosas eram grande fator de unidade no bairro. A 

expectação do céu e das bênçãos de Deus, enquanto a realidade celestial não chega, como 

veremos na análise dos textos de José Manoel da Conceição e João Maria de Agostini, 

está no centro do discurso identitário caipira, herança do catolicismo dos portugueses e 

de seu discurso religioso. Pereira de Queiroz arrazoa que geralmente a capela marcava o 

centro do núcleo do povoamento e a festa do padroeiro fato importantíssimo não apenas 

para a integração dos sujeitos, mas também para a afirmação da personalidade do bairro 

em distinção a outras localidades (Pereira de Queiroz, 1973, p. 4). Aqui se praticava a 

construção identitária não apenas pelas afirmações de suas identificações, mas também 

pela via da negação, na afirmação de suas não-identificações, isto é, aquilo que não estava 

ligado diretamente ao sujeito. A antiga documentação relativa ao interior paulista revela 

                                                      
12 O Povo Brasileiro, capítulo 7 – vídeo. 
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que “bairro” sempre designou uma parte da freguesia, e a ela subordinado. Por seu turno, 

analogamente a freguesia se submetia à vila.  

 

     VILA 

         

                     FREGUESIA 

         

               BAIRRO 

 

 A Câmara e a Paróquia marcavam a vila como suas sedes, por isso, o “centro 

nervoso” de toda a área, geralmente extensa. A freguesia era composta de um povoado e 

uma igreja munida de seu próprio padre, que poderia ser assistente do vigário da paróquia. 

Quanto ao bairro, era o setor que abarcava os moradores esparsos, que por vezes 

dispunham de capela e cemitério. As vilas eram repartidas em distritos, depois estes se 

viram divididos em quarteirões que poderiam coincidir com os bairros em sua extensão 

ou incluí-los, mas sempre ligados à existência deles. O bairro era supervisionado por um 

“inspetor” que exercia funções, mormente policiais, embora também fosse de sua 

competência fiscalizar as vias, cujos conserto e manutenção eram responsabilidade dos 

moradores. Poderia ainda ser remunerado para acumular a função de lançador de 

impostos. A base territorial estava no centro do conceito e da essência de bairro, pois há 

casos em que era simplesmente delimitado por sua área, sem qualquer outro critério 

adicional (Candido, 1982, p. 63-4). 

 

IV.7 Conflitos Entre Cidades/Vilas e Bairros Rurais 

 Embora para Antonio Cândido, a obrigatoriedade da não fixação na terra era 

geralmente do fugitivo, Luiz Roberto Benedetti (1984) fala de uma realidade bem mais 

hostil no relacionamento entre fazendeiros e camponeses no interior de São Paulo. 

Segundo ele, a Igreja sacraliza a fazenda e legitimava as cidades. Aqui vemos aquilo que 

podemos chamar de “identificações oportunistas”. O discurso identitário da sociedade 

oitocentista era manipulado segundo o interesse dos fazendeiros, em detrimentos dos 

anseios da população em geral. Como não poderia deixar de ser, conforme temos visto, o 

discurso religioso permeava o identitário desde a colonização portuguesa/católica. Por 
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isso, a religião oficial exercia papel importante no sistema de manipulação. Destarte, 

nesse processo de sacralização das fazendas e legitimação das cidades, os conflitos foram 

inevitáveis, culminando na recusa, por parte do povo, do padre e do seu deus, pois 

apoiavam a expulsão dos camponeses das terras que ocupavam e procuravam sujeitar. 

Assim, uma vez estabelecido o deus dos padres, estes se amparavam no poder dos 

fazendeiros, dando ao povo pouca atenção. Há uma espécie de convivência benevolente, 

concessionária, mas que procura sujeitar o caipira através do ritual, sempre em benefício 

dos poderosos. No entanto, o “popular”, valendo-se da imaginação e da lenda, 

reinterpretará o oficial recriando constantemente seu mundo, a busca da esperança da 

satisfação de suas necessidades no sagrado que lhe é negado (Benedetti, 1984, p. 14-5). 

 A isso podemos chamar de “identificações oportunistas”. O discurso religioso, 

como instrumento de intimidação e poder, procurava manipular as expectativas da 

população. Destarte, buscava-se “domar” a fé popular a fim de que não desenvolvesse 

expectativas igualitárias inconvenientes aos interesses dos poderosos. O discurso 

religioso oficial procurava submeter a fé popular aos seus limites e temáticas. Uma vez 

que os padres geralmente eram aliados dos fazendeiros e deles recebiam excelentes 

favores, faziam convergir os anseios populares àquilo que não interferisse nos interesses 

dos poderosos. A expectativa do céu, embora legítima pregação cristã, conforme veremos 

em José Manoel da Conceição e João Maria de Agostini, é frequentemente usada como 

discurso legitimador da pobreza dos pobres e da riqueza dos ricos. O argumento cristão 

é: como o principal não é esta existência e sim a futura, os pobres devem se conformar 

com a brevidade da vida, sorvendo em suas bocas secas os ares da glória futura. Podemos 

concluir com isso que uma era a identidade do pobre e outra do rico, estáveis e essenciais, 

quase uma sociedade de castas, fortemente estamental. 

IV.8 Imposição de Uma Identidade Caipira 

 Carlos Rodrigues Brandão (1983) demonstra como o citadino brasileiro do final 

do século XX já não atinava mais para a existência do caipira. Na verdade, o antigo 

habitante do interior paulista passou a ser designado de várias formas, tais como 

“camponês”, “caboclo”, “caipira”, “roceiro”, “sertanejo”, “capiau”, dentro muitas que 

povoam o imaginário do habitante das cidades. Ignorando que há peculiaridades e 

distinções entre tais termos, parece-nos que a argumentação do autor indica que tal 

acontece por reconhecerem como sentido comum o “habitante do campo”. Na verdade, , 

a mídia tem trazido séria confusão também sobre o significado do que é realmente o 
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caipira, especialmente por aquilo que poderíamos chamar de “comercialização de sua 

imagem” (Brandão, 1983, p. 7). Pierre Bourdieu (2008) explica que o poder econômico 

não está centralizado na riqueza, mas na relação dela com um campo específico de 

relações econômicas. Ou seja, é necessário ser reconhecido ou atribuído valor a algo, o 

que só acontecerá dentro de regras de valores de um sistema econômico. Daí uma vez que 

há tal campo, a existência de “agentes especializados” é uma consequência direta, aqueles 

que operam e aplicam as normas do sistema, buscando a concretização de seus próprios 

interesses: “É nesta relação que a riqueza se encontra constituída, como capital – isto é, 

enquanto instrumento de apropriação de um equipamento institucional e de mecanismo 

indispensáveis ao funcionamento deste campo e, ao mesmo tempo, dos lucros que ele 

prodigaliza” (p. 194). 

 Dessa forma, transformada em mercadoria, a imagem caipira tem assumido 

contornos muito diferentes, nas faces de Sérgio Reis ou Milionário e José Rico, ou os 

tipos televisivos e cinematográficos engraçados, como Mazzaropi ou Alvarenga e 

Ranchinho, e ainda, o tipo obtuso, tosco e macambúzio do Jeca Tatu, que pouco ou, às 

vezes, nada tem a ver com os originais e legítimos “paulistas” do interior, aproximando-

os da modernidade (Brandão, 1983, p. 7). Na verdade, isto é prova da imposição de 

sentido à outra cultura, o olhar citadino sobre o legado da civilização caipira. Mutatis 

mutandis, é o que Edward Said fala sobre a distinção entre “oriente” e “orientalismo”, 

onde este é a interpretação que o Ocidente, especialmente o “Atlântico Norte” faz da 

cultura oriental, está o verdadeiro Oriente. Vemos aqui uma “identidade censurada”, 

aquela que realmente correspondia aos “orientais” e outra “manipulada” segundo não 

apenas o entendimento, mas o interesse do Ocidente. Todavia, a grande questão não é 

enxergar pelo prisma ocidental o que é o oriente, mas determiná-lo ou moldá-lo, quase o 

obrigando a ser dessa forma (Said, 2010, p 27). Na verdade, os arrazoados de Bourdieu e 

Said se juntam, convergindo necessariamente para modelos de dominação cultural e 

econômica. Sob a ótica desta pesquisa, vemos aqui a imposição de uma identidade, 

negando ao caipira o status de uma identidade chancelada positivamente. Do ponto de 

vista do discurso identitário cultural é como se disséssemos que são colocadas “palavras 

em suas bocas”. 

 No Brasil vemos também a formulação de uma “História Oficial”, a tentativa de 

construir uma narrativa ideal que inspire e modele uma identidade pretendida. Érico 

Veríssimo, por exemplo, cria Tibicuera - um verdadeiro “Forrest Gump” da História do 
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Brasil. Nascido índio tupinambá, vive os séculos contando os fatos mais significativos, à 

luz do autor, desde o descobrimento até a proclamação da República. Veríssimo reflete o 

entendimento comum da história “oficial”, tendendo sempre a mostrar o melhor lado dos 

personagens, amenizando também os erros. Dessa forma, Anchieta é apresentado como 

amigo dos índios, aquele que apresenta o Deus único na sua catequização (Veríssimo, 

1980, p. 38ss). Sobre os bandeirantes, percebemos a mesma “mão de veludo” ao descrevê-

los: 

 

De 1531 a 1772 as bandeiras exploraram as regiões desconhecidas do 

Brasil. Quando falo em bandeira¸ não me refiro a esse pano colorido 

que é um símbolo, mas sim às expedições que saíam a desbravar os 

sertões. Porque havia em nossa pátria zonas vastíssimas e 

desconhecidas. Sem dúvida alguma existiam imensos tesouros 

escondidos. Formavam-se então muitas bandeiras, chefiadas por 

homens corajosos e audazes. Muitos iam apenas com o olho no lucro. 

Procuravam ouro e pedras preciosas. Caçavam índios – negócio 

tristemente lucrativo. Mas havia outros que eram levados pelo amor à 

aventura e pelo desejo de fazer alguma coisa pelo País. Mas não resta 

dúvida de que todos revelaram uma coragem assombrosa e prestaram 

serviços enormes à pátria, alargando-a, povoando-a, redescobrindo-a 

(VERÍSSIMO, 1980, p. 66-7). 

 

 Embora esteja escrevendo para um público-alvo juvenil, conta a história sob o 

prisma da sociedade tradicional brasileira da primeira metade do século passado, bom 

exemplo daquilo que não mais se acredita em nossos dias. 

 Brandão mostra como, sob o olhar do viajante, a “apatia” do caipira convive bem 

com os repentes de bravura e violência. E mais: é tido como marginalizado e à parte do 

processo civilizatório encabeçado pela Igreja e por Lisboa; visto como o resultado ruim 

de miscigenação; exposto às piores influências dos fugitivos da lei; e dono de um 

cotidiano de lide rude e entremeado de difíceis relacionamentos. Tudo isso, leva o viajante 

a concluir, argumento o autor, que nada mais são que estratégias do viver, um jeito 

decrépito de lidar consigo mesmo e base para o exercício de sua “alteridade”. Todavia, a 

leitura que se fazia do procedimento violento dos senhores de terras, para a manutenção 

e expansão de seu patrimônio e, muito mais, dos bandeirantes devido ao ideal da 

conquista, revestia-se de enorme “nobreza”. Os golpes arbitrários desferidos pelos 

bandeirantes sobre o índio, sobre o escravo, e até mesmo os pobres eram assim 

legitimados. Com o passar do tempo e o fim das bandeiras e a era literalmente “dourada”, 

os bandeirantes naturalmente reassumem a “nobreza” original, pendurando a espada e o 
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mosquete. Para eles, a “bravura” passada significava glória; para o caipira, a vergonha e 

a humilhação: 

Os terrenos auríferos tendo sido repartidos e a caça aos indígenas 

estando severamente proibida foram eles obrigados a renunciar aos seus 

hábitos de mais de dois séculos. A agricultura foi o seu recurso: 

instalaram numerosos engenhos de açúcar, e onde a natureza lhes 

oferecia pastagens, passaram a criar gado cavalar e vacum. As 

ocupações sedentárias, às quais foram constrangidos a entregar-se, 

habituaram-nos à vida de família. Suas antigas lides se extinguiram e, 

pouco a pouco, seus costumes tornaram-se mais brandos. Sempre 

ufanos da glória de seus antepassados, não mais pensaram, entretanto, 

em imitá-los. Deviam perder, necessariamente, os defeitos dos antigos 

corredores de desertos; nada os impediu, porém, de conservar as 

brilhantes qualidades que distinguem estes homens extraordinários. 

Tiveram coragem sem crueldade, firmeza sem rudeza, franqueza sem 

insolência (BRANDÃO, 1983, p. 19-20). 

  

A extinção das jazidas de ouro e a proibição severa de preação de índios forçaram 

uma mudança significativa na identidade bandeirante. Antes, acostumado com o 

deslocamento e a aventura, agora estacionou e fixou morada. Alguns se tornaram 

proprietários de terras, outros comerciantes e ainda trabalhadores, agregados e meeiros. 

No entanto, não se trata de “perda de identidade” ou desenraizamento, mas de mudança, 

assumindo identificações, ainda que não voluntárias, com aquilo que não lhes era comum 

ou natural: a perda da mobilidade, a agricultura e o comércio. 

Dessa forma, bandeirantes se tornaram senhores de terras. Com a fixação o 

estacionar definitivo das bandeiras, as terras passaram a ser peremptoriamente ocupadas, 

gerando disputas, valorização e nova divisão social. Carlos Rodrigues Brandão afirma 

que todos, na Província, passaram a viver em função da terra, dividindo “os homens de 

São Paulo em senhores, lavradores livres, pequenos donos ou agregados de fazendas e 

escravos”. Os lavradores destituídos de terras ou que por curto período de tempo se 

“encostavam” em algum terreno de posse momentânea são exatamente o povo mestiço, 

os miscigenados que compunham quase a totalidade dos cativos-livres da terra, aqueles 

que fazendeiros, missionários e viajantes, dentre os quais Saint-Hilaire, descreveram 

(Brandão, 1983, p. 20). Dessa forma, conclui Brandão, torna-se claro o motivo pelo qual 

foram descritos como andrajosos, indigentes, dispersos, obtusos, preguiçosos e 

ignorantes. Além de pobres e expropriados, eram o oposto dos proprietários de terras. Na 

opinião do autor, mais até do que os negros e índios. Comenta que, conquanto não tenham 



140 

 

sido percebidos pelos viajantes pelo seu trabalho com a terra, “são trabalhadores da terra 

e, portanto, homens a quem não sobram nem o tempo nem condições para se cultivarem 

a si próprios” (p. 20). São cativos da terra, explica Brandão, embora não sejam escravos 

dos donos de terra. Esta é a razão do porquê se encontravam mais longe da “cultura 

civilizadora” do que os ameríndios que foram catequizados ou dos próprios escravos 

“civilizados” (p. 20-1). A construção da identidade dos mestiços estava centrada na 

identificação com a terra. Marrons como ela, encontrava-se em seu elemento natural. 

Segundo a visão europeia dos viajantes e mesmo dos proprietários de terra mais 

“civilizados” ou europeizados, a terra é “suja” e produz “sujeira”; para os mestiços era a 

própria vida. Na opinião de Brandão, apenas uma vez Saint-Hilaire observou o caipira 

em sua relação com a terra, com um camponês: 

Esses mestiços, relativamente à inteligência, estão muito abaixo dos 

mulatos, e diferem inteiramente dos fazendeiros brancos da parte mais 

civilizada da província de Minas Gerais. Estes são homens mais ou 

menos abonados, que possuem escravos e não cultivam a terra com as 

próprias mãos; nos colonos brancos, da parte da província de São Paulo 

de que vou me ocupando, não se podem ver senão verdadeiros 

camponeses: não possuem escravos e são eles próprios que plantam e 

colhem, vivendo, geralmente, em grande penúria. Tem toda a 

simplicidade e os modos grosseiros dos nossos camponeses, mas não 

possuem, seja sua alegria, seja sua atividade. Se quinze camponeses de 

França se reúnem num domingo, cantam, riem, discutem, os de que 

trato apenas falam, não cantam e não riem e mantém-se tão tristes 

depois de ter bebido cachaça, com estavam antes da ingestão dessa 

bebida alcoólica (BRANDÃO, 1983, p. 22). 

 

 Está aí, resumidamente, afirma Brandão, a “identidade que não só Saint-Hilaire, 

mas outros emissários letrados do país ou de fora criaram para o caipira dos sertões de 

São Paulo”. É um mundo, em sua opinião, privado não só da produção da cultura quanto 

à natureza, ou seja, a agricultura, mas também da criação de cultura na sociedade. Essa 

gente caipira situada étnica, social e culturalmente entre o branco e o índio dependia de 

uma natureza ainda pouco conquistada, da qual retiravam o que necessitavam para calçar 

e vestir no nível da indigência, mas exilado da escravização ao trabalho e ao tempo, como 

os senhores de terra concebiam a vida. Assim relegados, podiam facilmente ser 

explorados por proprietários “isentos de culpa” e sem dor na consciência (Brandão, 1983, 

p. 23-4). Essa é, sem dúvida, exemplo de identidade imposta. 
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 Euclides da Cunha (1902) teve, em Os Sertões, a mesma impressão do sertanejo 

nordestino. Descreve-o com a mesma indolência e embotamento característicos dos 

relatos de Saint-Hilaire quanto ao caipira de São Paulo. De igual forma, reconhece o quão 

facilmente pode irromper em fúria: 

De sorte que o mestiço - traço de união entre as raças, breve existência 

individual em que se comprimem esforços seculares - é quase sempre 

um desequilibrado. (...) E o mestiço - mulato, mameluco ou cafuzo - 

menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos 

ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais 

superiores.  

[...] 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo 

dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao 

primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica 

impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações 

atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. É o homem 

permanentemente fatigado. Entretanto, toda esta aparência de cansaço 

ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de 

improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 

transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente 

exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem 

transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na 

estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros 

possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, 

prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do 

relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu 

canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 

acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e 

agilidade extraordinárias (CUNHA, 1902, p. 45-6 e 47-8) 

 

 Quanto à aparência, quase monstruosa – a imponência de um titã: 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no 

aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, 

quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros 

desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num 

manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade 

deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao 

primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal 

para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos 

estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a 

passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, 

num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 

os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo 

mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar 

ligeiramente conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de 

cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, 

em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, 

sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo 

ridícula e adorável. É o homem permanentemente fatigado. Reflete a 
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preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra 

remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência 

langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à 

quietude. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais 

surpreendedor do que vê-lo desaparecer de improviso. Naquela 

organização combalida operam-se, em segundos, transmutações 

completas. (CUNHA, 1902, p. 48). 
 

 Percebe-se, portanto, que a visão pejorativa de Saint-Hilaire atravessou o tempo 

como sendo a ideia comum que tem o citadino do caipira, prevalecente até nossos dias. 

A identidade caipira mais conhecida é essa. 

 

V. DESCREVENDO A VIDA CAIPIRA 

 A vida dos habitantes da Sorocaba/Aroçoiaba do século XIX era eminentemente 

caipira. Para não correr o risco de ser mal compreendido, Antonio Candido trata logo de 

definir termos e expressões que utiliza. Para ele, cultura e sociedade rústica não equivalem 

a “rural”, ou mesmo “rude” ou “tosco”, embora reconheça que tais conceitos, de alguma 

forma e em alguma medida, compõem o significado que pretende. Rural é 

predominantemente localizado, indicando o meio sociocultural oriundo das várias 

culturas que incidiram na formação do homem do campo. O conceito de rusticidade que 

utiliza é composto por alguns conceitos de cultura camponesa, permeados por valores da 

cidade, chegando-se então a uma sociedade híbrida de cultura híbrida. Tal mescla entre 

cidade e campo parece sugerir algo comparado àquilo que hoje se chama hibridismo 

cultural. De igual forma, situa o termo “caboclo” indicando o mestiço entre o branco e o 

índio em todo e qualquer grau que, em sua opinião, compõe possivelmente a maior parte 

da população tradicional caipira. Todavia, informa sua preferência e consequente 

utilização do termo “caipira” para as questões culturais, pois, ao contrário dos demais 

termos, exprime um modo de vida ou um modo de ser, nunca biótipo étnico. Reconhece 

que há um inconveniente, pois, pelo seu uso, aplica-se apenas à área de atuação dos 

paulistas. Porém, como é esta a sua delimitação, tal “prejuízo” não será percebido 

(Candido, 1982, pp. 21, 22). 

Certamente, o estabelecimento de um grupo social, quer grande ou pequeno, 

pressupõe uma relação de equilíbrio com o meio, ou seja, o local tem que dispor de 

recursos que suportem e viabilizem a existência de uma povoação qualquer. Faz parte do 

contexto de um grupo sua relação com a terra, ainda mais quando a própria vida se 
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confunde com a chão onde se trabalha. Isso se liga, de igual forma, às habilidades 

necessárias que os moradores devem possuir para que soluções sejam encontradas. Estas, 

por sua vez, serão possíveis de acordo com a quantidade e as especificações das 

necessidades a serem satisfeitas. Por isso, entende-se que o progresso e o aperfeiçoamento 

das sociedades aparentemente ocorram como resultado de um processo de necessidades 

que se renovam e se multiplicam, em ambiente natural que oferece os meios para a 

satisfação de cada uma delas mediante o desenvolvimento de novas técnicas resultantes 

do esforço coletivo. Assim, será pela solidariedade que os problemas serão enfrentados e 

vencidos. Por isso, diz Antonio Candido (1982, p. 23), “os meios de subsistência de um 

grupo não podem ser compreendidos separadamente do conjunto das ‘reações culturais’, 

desenvolvidas sob o estímulo das ‘necessidades básicas”. Em sua opinião, é na 

alimentação que este princípio mais se destaca, por ser o recurso vital por excelência. Ela 

não apenas impõe a constante satisfação, como requer uma adequada organização 

social.13A alimentação exemplifica a continuidade ininterrupta que existe entre as 

relações do grupo e o meio no qual se estabeleceu, vinculando-os em profunda 

solidariedade. O meio é para o homem o seu primeiro e mais importante mediador, muito 

anterior à técnica: 

Assim, o meio natural aparece de início como grande celeiro potencial, 

que não será utilizado indiferentemente, em bloco, mas conforme as 

possibilidades de operação do grupo; pois os animais e as plantas não 

constituem em si, alimentos do ponto de vista da cultura e da sociedade. 

É o homem quem os cria como tais, na medida em que os reconhece, 

seleciona e define. O meio se torna deste modo um projeto humano nos 

dois sentidos da palavra: projeção do homem com as suas necessidades 

e planejamento em função destas – aparecendo plenamente, segundo 

queria Marx, como uma construção da cultura (CANDIDO, 1982, p. 

28). 

 

 As expedições paulistas dos séculos XVI a XVIII resultaram não apenas na 

extensão e anexações de grandes áreas à coroa portuguesa, mas ainda à incorporação da 

mobilidade, marca característica dos bandeirantes, a certos tipos de cultura e vida social. 

Como já vimos, a região de Sorocaba e Araçoiaba foi colonizada por bandeirantes que, 

utilizando-as como base, alcançaram o Mato Grosso e Goiás (Almeida, 2002, p. 45). Boa 

                                                      
13 É estranho que não fale da água, algo ainda mais necessário que a alimentação. É provável que tenha em 

mente a Paulistânia, região de recursos hídricos abundantes, pois se fosse no Nordeste brasileiro a água 

viria antes da alimentação. 



144 

 

parte da distância percorrida por eles tornou-se a Paulistânia, cuja principal característica 

é a cultura caipira, subproduto do tronco cultural português. Vimos o quanto o catolicismo 

é central à cultura portuguesa a ponto de ser reconhecidos como termos equivalentes em 

algum sentido. Esta “civilização caipira” desenvolveu razoável interação com o meio e 

seus recursos naturais, o que lhes conferiu certa estabilidade na relação do grupo com o 

meio. Adotou cardápio condizente com a precariedade, vida social de tipo fechado, 

baseada na subsistência. A explicação para isso se encontra naquilo em que consiste o 

povoamento paulista, formatado pelo nomadismo e predação das bandeiras, tanto em sua 

invasão ecológica, quanto em sua peculiar forma de sociabilidade. Na dinâmica de 

ajustamento do grupo ao meio, fundiram-se as culturas portuguesa e indígena, gerando 

não apenas a economia seminômade do caipira, bem como sua dieta e personalidade 

(Candido, 2012, p. 35-6). Esse foi o caso de Sorocaba e Araçoiaba. 

 Conquanto todas as expressões culturais brasileiras sejam essencialmente abertas 

e sincréticas, não significa que não estabeleçam limites para isso ou acomodações. No 

caso em tela, o paulista não era um barco à deriva no mar das culturas. Dispunham de 

mecanismos que salvaguardavam a sua unidade orgânica, abrindo-se para aquisições que 

ao invés de transformar a estrutura tradicional, adaptavam-se e integravam-se a ela. Em 

outras palavras, como temos visto, a identidade é dinâmica e está em pleno processo de 

transformação. Destarte, elementos culturais portugueses e indígenas se diluíram no 

nomadismo bandeirante, originando uma economia que incluía a caça e a coleta, uma 

dieta de quem está com pressa, e habitações provisórias. O caipira, assim como o 

bandeirante, tem a aventura em seu sangue. Suas moradias são chamadas “ranchos”. São, 

na verdade, construções extremamente rudimentares, cujas paredes são de galho trançado 

vestido de barro e “chapéu” de palha. A semelhança com arquitetura indígena mostra ser 

quase um “plágio”. Claramente trata-se de habitação temporária (Candido, 2012, pp. 36, 

37; Pereira de Queiroz, 1973, p. 5). Viajando pelo interior de São Paulo rumo às Minas 

Gerais no início do século XVIII, John Mawe escreveu: “As casas dos lavradores são 

miseráveis choupanas de um andar, o chão não é pavimentado nem assoalhado, e os 

compartimentos são formados de vigas trançadas, emplastadas de barro e nunca 

regularmente construídas” (Apud Candido, 1982, p. 37). 
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Figura 4 - Cozinha caipira - 1895 - Obra de Almeida Junior 

Também von Spix e von Martius: 

As casas baixas, construídas de ripas, amarradas com tranças de cipó e 

barreadas, e a pequena igreja, ao mesmo modo edificada, são de feição 

muito efêmera, de sorte que essas habitações parecem construídas para 

pouco tempo, apenas, como refúgio de viajantes. A impressão de 

duração, baseada na solidez das habitações europeias, falta aqui de todo, 

mas, em verdade, não deixando (sic) de ser adequada ao clima; o 

morador, cuja residência não tem estabilidade, não precisa de teto 

duradouro. Semelhantes a este povoado, encontramos a grande maioria 

das vilas no interior do Brasil [...]. (Apud Candido, 2012, p. 38). 

 

 Até sob a copa de árvores era possível encontrar moradores, demonstrando o grau 

de rusticidade admitida pela cultua caipira, algo tipicamente silvícola. É certo que árvores 

frondosas costumavam prover pouso para viajantes e até moradas sazonais em 

determinados casos. Passou por Ipanema João Maria de Agostini, conhecido como 

primeiro monge do Contestado, autor de um dos textos que analisaremos no próximo 

capítulo, que costumeiramente valia-se deste recurso, especialmente quando encontrava 

árvores próximas a corrente de águas (Almeida Jr, 2012, p.133). A vida do caipira incluía 

a mesma “autossuficiência” indígena, pois providenciava quase tudo o que precisava por 

meio de técnicas e práticas rudimentares. Raramente iam ao comércio, até mesmo para 

comprar sal. Quase não comercializavam, uma vez que praticamente tudo o que 

produziam era para o consumo próprio e nada sobejava. As roupas eram produto da 

tecelagem caseira, que se resumia ao pano de fio de algodão rústico: roupa igual para 

meninos e meninas, que vestiam um camisolão até os joelhos. A “moda masculina” para 
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os adultos era camisa e ceroulas, e a feminina camisa e saia. Chapéus também eram 

confeccionados em casa, trançados de junco. Praticamente não se usavam calçados e o 

único que se conhecia era o que chamavam de “precata”, uma corruptela de “alpargata”, 

que igualmente era confeccionado em casa. Compunha a vestimenta da ida à igreja. Até 

mesmo a pólvora necessária para as armas e para os rojões das festividades era produto 

doméstico (Candido, 1982, p. 39-40). Considerando a distância entre os ranchos que 

caracterizava o bairro rural, aliada a essa certa autossuficiência caipira, sugere que a sua 

identidade mantinha certa imutabilidade, pois eram poucas e raras as ocasiões de novas 

identificações. A alteridade é o caminho principal para as trocas culturais e as resultantes 

construções identitárias. 

 

Figura 5 - Nhá Chica - Almeida Junior 

  A dura realidade do interior paulista da época produziu uma civilização rude 

também no trato. Os homens mostravam-se intransigentes e violentos. A valentia 

facilmente se confundia com o desrespeito, o que não raro, em sociedade onde todos 

tinham armas, acabava em morte. A presença de muitas cruzes e capelinhas votivas 

denunciavam a quantidade de mortos. O ambiente hostil fazia com que se mostrassem 

excessivamente cautelosos e desconfiavam especialmente de estranhos. No entanto, uma 

vez estabelecida certo conhecimento interpessoal, abriam-se à hospitalidade. Interessa o 

depoimento de Machado d’Oliveira: 

A vida rude, nômade e isolada da comunicação social que na primitiva 

(sic) levaram os paulistas nos sertões, já na procura das minas de ouro 

[....] já na apanhada dos indígenas [....] serviu de fundamento para no 
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geral figurar-se o caráter moral e trato comum desses homens 

modelados pelas usanças dos índios, de uma significação dura e ríspida, 

de hábitos selváticos e repelentes. É certo que dessa vida fragosa dos 

paulistas nos tempos primitivos origina-se a discriminação que desde 

remotas eras se fez da sua índole característica, mas também é certo que 

dos maiores não puderam derivar trato ameno, moralidade e costumes 

inculcados à sua raça, que os não pudessem na mesma linha dos 

selvagens (apud Candido, 1982, p. 42) 

 É perceptível a associação ao índio, indiscutível legado cultural ao caipira. 

Embora seja incontestável a influência indígena no modo de vida dos sertanejos 

paulistanos, o comportamento rude e desconfiado que também é encontrado nos silvícolas 

não ocorre meramente por herança cultural. Os “mamelucos” caipiras que vivem nas vilas 

apresentam-se mais sociáveis. O fim da expansão bandeirante produziu uma legião de 

desocupados, condição que deve ter prevalecido até meados do século XVIII, quando a 

lavoura canavieira chegou à região. Tal fato pode ter contribuído para o clima de 

desconfiança e os hábitos violentos. No entanto, argumenta Antonio Candido, a causa 

principal disto está na forma de economia e de povoação. Os ranchos achavam-se 

distantes e isolados, bem como os bairros, ambos baseados na agricultura de subsistência 

e itinerante (Candido, 1982, p. 42). Tomando o raciocínio de Antonio Candido, percebe-

se que foi algo semelhante ao que aconteceu na América do Norte, nas chamadas “regiões 

de fronteira”. O isolamento traz prejuízos à sociabilidade humana e dificulta o exercício 

da alteridade nas poucas ocasiões nas quais é oportunizada. 

 Segundo Brandão (1983), a cultura caipira que quase sempre é concebida como 

que “aos pedaços”, deve ser alcançada e analisada tomando como ponto de partida a 

forma como ela é produzida, a saber, por meio do relacionamento do caipira com a terra, 

por seu trabalho. Se sua lide e condições geram e reproduzem modos de ser, viver, pensar, 

crer e conviver, nas esferas individual, familiar e comunitária. Reconhecendo que “mais 

do que tudo, o nome é a janela da identidade”, o autor excursiona pelos vários significados 

que dicionários e autores dão ao termo caipira. Nota que, geralmente, as definições são 

vagas, amplas e, por vezes, pejorativas. Prefere a definição de Cornélio Pires, que, 

partindo da análise morfológica da palavra oriunda da língua tupi-guarani caapiára que 

significa “lavrador”, conclui ser este o sentido mais razoável, uma vez que todo caipira é 

um trabalhador da terra. Em sua avaliação, esta definição tem precedência, pois procura 

definir a fronteira onde a palavra e a pessoa do “caipira” existem. Na opinião de Brandão, 

este “lugar de existência” associado ao trabalho traça o “nome” e a “identidade” do 
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caipira. Seu lugar de existência, o nome e a identidade do caipira. Em outras palavras, é 

o vivido caipira, sua experiência no local que a realiza, constrói o sujeito caipira. 

Certamente a afirmação de Brandão é toda abrangente e inclusiva. Quando falamos do 

relacionamento do caipira com a terra e o local da realização de sua existência, estão 

implícitos aí sua religiosidade e crenças, as mesmas aspirações terrenas e celestiais de 

José Manoel da Conceição e João Maria de Agostini, seu conhecimento do 

“funcionamento” da terra, sua noção de bairro e todas as socializações que a constituem. 

O caipira não é definido por sua aparência típica ou sotaque, nem mesmo por vocabulário 

peculiar, mas pelo seu modo de vida, o vir a ser diário na vivência do seu tempo e seu 

espaço. Como vimos acima, o significado do caipira e sua identificação são vistos 

primeiramente por meio de negação, sob os olhares do morador letrado e urbano. 

Significa dizer que, neste aspecto, o caipira é descrito pelo “não ser” da cidade, isto é, 

comprado ao cidadão que não trabalha com a terra é visto pelo que não é e qualificado 

pelo que não tem: 

Ele é ponto por ponto a face negada do homem burguês e se define pelas 

caricaturas que de longe a cidade faz dele, para estabelecer, através da 

própria diferença entre um tipo de pessoa e a outra, a sua grandeza. 

Separado do trabalho e de uma cultura derivada de um tipo de trabalho, 

o caipira paulista define-se primeiro por ser naturalmente do lugar onde 

vive: o campo, a roça, o sertão, a mata, o lugar oposto à cidade. É quem 

“não mora em povoação” e, portanto, aquele que não possui o preparo 

e as qualidades do homem da cidade, o civilizador, de quem a seu modo 

o caipira escapa, tanto quanto o índio, e mais do que o negro 

(BRANDÃO, 1983, p. 12) 

 É curioso que o autor mostre a identidade do caipira mais próxima do índio do 

que do negro, neste aspecto. Aparentemente, o “paulista”, bandeirante estacionado, 

conservou-se mais perto daquilo que Darcy Ribeiro (2010, p.114) chama de “primeiro 

brasileiro consciente”:  

o mameluco, esse brasilíndio mestiço na carne e no espírito, que não 

podendo identificar-se com os que foram seus ancestrais americanos – 

que ele desprezava –, nem com os europeus – que o desprezavam –, e 

sendo objeto de mofa pelos reinóis e dos luso-nativos, via-se condenado 

à pretensão de ser o que não era nem existia: o brasileiro. 
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Figura 6 - Mestiço - Cândido Portinari 

 Se considerarmos a língua como um dos principais elementos de construção da 

identidade, o léxico da variedade do português do Brasil é repleto de termos indígenas. 

Do ponto de vista da toponímia - uma divisão da onomástica, que se ocupa do estudo dos 

nomes das localidades -, que leva em conta dados históricos, linguísticos, político-

econômicos, verifica-se forte incidência de denominações indígenas para cidades, vilas, 

vilarejos e rios; do mesmo modo, é considerável a quantidade de topônimos que evocam 

nomes de santos – provas da importância desses elementos na construção de nossa 

identidade cultural. Na opinião de Darcy Ribeiro, é provável que somente com o tempo é 

que a brasilidade se estabelece de forma “definitiva”, na maciça contribuição de 

descendentes miscigenados com as populações africanas que iam se “desafricanizando” 

sob o pesado jugo da escravidão (Ribeiro, 2010, p. 115). Retomando Bandão (1982, p. 

12), uma vez que, sob os olhos do morador urbano, o lugar onde se processa a existência 

do caipira é o contrário da cidade e o seu trabalho é invisível aos olhos citadinos, por 

silogismo simples, “o seu modo de ser e a cultura são o oposto do que a cidade considera 

‘civilização’, ‘civilizado’”. Destarte, visto a meio caminho entre o “bugre” e o “branco”, 

o “‘caipira’, ‘caboclo’ é ignorante, ‘sem trato’, ou seja, sem aquilo que, ao ver do tempo, 

apenas a distância do cativeiro da terra pode atribuir ao homem ‘de trato’, o senhor e seus 

emissários”. 

 Brandão (1983) critica a visão “parcial” de Auguste de Saint-Hilaire que 

descreveu várias paisagens físicas, geográficas e culturais do Brasil oitocentista. Em sua 
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forma de ver, o viajante francês teria se fixado nos mesmos atores sociais recorrentes nos 

escritos de outros viajantes e cronistas, tais como “conquistadores”, “religiosos”, 

“burocratas da Coroa”, “senhores de sesmarias e minas de ouro”, “bandeirantes paulistas” 

(dos quais exaltava a bravura e a violência), “nações de indígenas desaparecidos, aldeados 

ou ainda livres” e “negros escravos ou forros”. Contudo, argumenta, não menciona os 

“homens livres e pobres do trabalho agrícola”, ou seja, os caipiras comuns, nem como 

agentes históricos como “governantes”, “senhores sesmeiros”, “missionários” e 

“bandeirantes”, nem como agentes culturais como os índios e os negros. Na verdade, 

permanecem fora da “gravura” sociocultural, não enquadrados em nenhum dos mundos. 

Saint-Hilaire, baseado em uma noção identitária essencialista, sentenciou a identidade 

caipira como exemplo negativo. Como que de passagem pelo meio da cultura caipira, sem 

se deter como fez com as demais culturas, explica Brandão, Saint-Hilaire não percebe ali 

nem o trabalho, nem a cultura, uma gente que poderíamos chamar de “quase nua e crua”. 

Fascinado por plantas, identificou, sem qualquer deslumbre, o caipira que vira à 

existência vegetal: 

Enquanto eu analisava as plantas e tomava notas, um homem entrou no 

rancho e passou várias horas a me observar sem dizer uma palavra. 

Desde Vila Boa até o Rio das Pedras eu tive diante de mim uma centena 

de exemplos de homens indolentes e estúpidos como esse. Essa gente 

embrutecida pela ignorância, pela ociosidade, pelo isolamento em que 

se acha de seus semelhantes e provavelmente pelo gozo de prazeres 

prematuros, não pensa em nada, apenas vegeta como as árvores ou o 

capim dos campos (SAINT-HILAIRE, 1976, p. 85). 

 

 A crítica ao modelo de vida inclui a habitação e as vestimentas caipiras. Sabemos 

que suas “casas”, as melhores, eram feiras de taipa ou “pau-a-pique”. Além disso, não 

raro, o rancho era constituído apenas de uma estrutura de galhos, coberta de palha, 

deixando as paredes inteiramente vazadas ao vento. Parece ter sido este o caso da 

reclamação de Saint-Hilaire (1976, p. 85): “Forçado pelo vento a deixar o rancho, fui 

procurar asilo na choupana principal...”. Continuando seu relato, suas impressões ao 

entrar no recinto mais “nobre” do local foi a pior possível: “... e me senti chocado pela 

desordem e sujeira que reinavam nessa miserável morada”. Demonstrando certa repulsa, 

descreve sua impressão sobre seus anfitriões:  

Fui logo cercado por um bando de homens, mulheres e crianças. Os 

primeiros vestiam apenas uma calça e uma camisa de algodão grosseiro, 

as mulheres uma saia simples e uma blusa. Os goianos, e mesmo os 

mineiros de classe inferior quase sempre se vestem com roupas 
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igualmente modestas, mas pelo menos apresentam-se limpos. (SAINT-

HILAIRE, 1976, p. 85). 

 

Figura 7 - Caipira picando fumo - Almeida Junior 

 Valendo-se um pouco de “antropologia física”, o viajante francês é capaz de 

reconhecer que os caipiras eram produto da miscigenação caucásica com o índio, devido, 

segundo ele, à “largura de seus rostos e a proeminência dos ossos malares”, apesar da 

cútis branca (Saint-Hilaire, 1976, p. 85). Atribuindo a eles “aparência doentia”, explica 

que os próprios locais confessavam grande dificuldade com o meio ambiente, uma região 

de pântanos e insalubre. No entanto, Saint-Hilaire imputa a culpa de tais sofrimentos à 

indolência dos caipiras, incapazes de buscar terras férteis e mais amigáveis que havia não 

muito longe dali. Não economiza pejorativos para detratar a população campesina local: 

Esses homens, que tinham uma aparência tão doentia quanto a dos 

habitantes das margens do Rio Grande, disseram que a região ali era 

muito pantanosa e insalubre e eles eram atacados frequentemente por 

febres intermitentes. A pouca distância dessas terras tão pouco 

saudáveis eles poderiam encontrar outras mais férteis e sem dono, onde 

respirariam um ar muito mais puro, mas os mestiços de índias e brancos 

são tão pouco previdentes quanto os seus antepassados maternos e 

talvez mais apáticos do que eles. Podemos acrescentar ainda que à 

indolência desses homens se juntam, de um modo geral, a palermice e 

a impolidez. Não obstante, eles não possuem nem a arrogância nem a 

maldade que encontramos com tanta frequência nos habitantes de 

nossos campos (SAINT- HILAIRE, 1976, p. 85 – grifos nossos). 

 

Dessa forma, aparentemente, a desordem, a sujeira, a palermice, a indolência e a 

impolidez são reconhecidas e associadas pelo viajante à herança cultural indígena. Ao 
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(des)qualificar os caipiras, ao menos reconhece certa ingenuidade essencial, comum à 

natureza caipira, não reconhecida como vileza ou arrogância. Nisto percebemos uma 

espécie de canonização da identidade cultural europeia, tomada como único modelo 

aceitável, crivo para o julgamento de todo e qualquer comportamento cultural. 

V.1  Identidade Indígena 

 Embora não concordemos com o julgamento feito por Saint-Hilaire, sua 

associação à cultura indígena é notável. A razão de seu visível desprezo e atribuição de 

inferioridade ao caipira está em sua não aceitação do outro. Herdeiros diretos na cultura 

indígena, os caipiras não tinham a visão de lucro ou qualquer empreendedorismo, tão 

típicos das sociedades europeias em desenvolvimento capitalista. Pierre Clastres (2003) 

analisa a sociedade indígena, reconhecendo nela uma organização social que prescinde 

totalmente do Estado. Citando estudo realizado por Robert Lowe em 1948, Pierre Clastres 

enumera três características principais da chefia indígena: 

1) O chefe é um “fazedor da paz”; ele é a instância moderadora do 

grupo, tal como é atestado pela divisão frequente do poder em civil e 

militar. 

2) Ele deve ser generoso com seus bens, e não se pode permitir, sem ser 

desacreditado, repelir os incessantes pedidos de seus “administrados”. 

3) Somente um bom orador pode ter acesso à chefia (CLASTRES, 

2003, p. 47). 

 

 O chefe indígena só detinha poder de fato em época de guerra, quando assumia 

domínio praticamente absoluto; voltando à paz, o chefe perdia toda sua soberania. Por 

isso, expõe Clastres (2003, p. 47-8), o poder coercitivo só é aceito em algumas poucas 

situações determinadas: “quando o grupo se vê diante de uma ameaça externa” Soma-se 

à ausência de um Estado constituído, a falta da noção de lucro, conforme vemos nas 

sociedades europeias, e uma visão de futuro como constante volta ao passado (Almeida 

Jr., 2011 [b], p. 99-100). Sob a influência cultural indígena, a cosmovisão caipira era 

muito diferente da do europeu, algo que resulta naquilo que talvez possamos chamar de 

sociedade estática: “Saint-Hilaire não entendia que a vida diária dos caipiras, da mesma 

forma que os ancestrais indígenas deles, incluía a caça, a pesca, o lazer e a vida familiar” 

(Almeida Jr., 2014, p. 9). Percebemos assim o quanto a alteridade é vital para o 

relacionamento entre pessoas com identidade substancialmente diferente. 
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Figura 8 - Pescando - Almeida Junior 

 Sem dúvida, a utilização de termos como “indolência”, “idiotice” e “impolidez” 

vai além da mera observação, sendo, na verdade, juízos de valores. Auguste de Saint-

Hilaire mede o comportamento dos caipiras à luz daquilo que conhece como “o modo de 

ser” europeu, esperado também para as suas colônias ou ex-colônias. Na sequência da 

viagem, observa Brandão, ao se deparar com outros lavradores caipiras, o ilustre francês 

continua sua descrição pejorativa da identidade caipira e seu modo de ser. Brandão diz 

que o caipira era costumeiramente associado à indolência. Destarte, sobre o “caipira”, 

explica: “Este é o nome que traduz a inatividade livre e pobre dos sertões, que vive do 

que caça e coleta e mistura com o pouco que planta para viver” (BRANDÃO, 1983, p. 

16). 

Os moradores das mesmas, provavelmente oriundos das raças africana, 

americana e caucásica misturadas entre si, eram de feio aspecto e 

excessivamente imundos; pela lividez da pele e pela extrema magreza 

demonstravam servir-se de alimentação pouco substancial ou 

insuficiente; muitos entre eles eram desfigurados por enorme papo. As 

mulheres tinham os cabelos desgrenhados e o rosto e o peito cobertos 

de sujeira; as crianças pareciam enfermas e eram tristes e apáticas; os 

homens eram abobados e estúpidos. Parece que esses infelizes tinham 

muita preguiça para o trabalho, só cultivando o estritamente necessário 

à satisfação das próprias necessidades, e a seca do ano anterior levou ao 

acúmulo a sua miséria. Quase por toda parte me pediam esmola; desde 

que me encontrava no Brasil, não presenciara em parte alguma tamanha 

pobreza (Apud BRANDÃO, 1983, p. 16). 

 

 Nota-se, com clareza, que os pobres trabalhadores campesinos, embora 

reconhecidos como prováveis miscigenações entre o negro, o índio e o português, foram 

descritos basicamente como índios. Especialmente o “modo de ser”, sem a visão de lucro, 

parece em linha com a herança indígena que impregnava sua cultura. Pierre Castres 

explica que tal comportamento era característico do ameríndio, sujeito que não pensava 
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em “acúmulo” e destituído da noção de “riqueza” conforme concebida pelo europeu. 

Quando teve acesso, via escambo, às ferramentas de ferro, muito mais eficazes do que 

aquelas que utilizavam, os índios não passaram a produzir mais devido à eficiência maior 

do trabalho. Ao invés disso, diminuíram a carga de trabalho para produzir o mesmo, isto 

é, a quantidade que necessitavam. O rótulo de “indolente” é atribuído aos índios por uma 

sociedade que já se desenvolvia em seu capitalismo, buscando sempre o acúmulo de bens 

materiais. No entanto, não é possível chamar uma sociedade que é obrigada a fabricar 

tudo o que precisa artesanalmente, ferramentas, armas, canoas, demais utensílios, e ainda, 

plantar, colher, caçar, pescar, coletar, proteger a aldeia de todos os tipos de perigos, de 

preguiçosa ou indolente. 

 Não sendo cristãos, explica Clastres, os índios não associavam o ganhar o pão ao 

suor do rosto. Era uma sociedade que prezava pelo contato familiar e pelo lazer. A carga 

diária de trabalho, por exemplo, para um Yanomami, era em média de três horas por dia 

(Clastres, 1982, pp. 27-8). Não significa, porém, que eram vagabundos ou indolentes. O 

fato de não haver neles noção de lucro, continua o autor, não impediu alguns grupos 

indígenas de produzir grandes excedentes. Rebatendo a ideia de que os índios vivem 

economias meramente de subsistência, argumenta Pierre Clastres: 

Indicamos somente que um bom número dessas sociedades arcaicas 

“com economia de subsistência”, na América do Sul por exemplo, 

produzia uma quantidade de excedente alimentar muitas vezes 

equivalente à massa necessária ao consumo anual da comunidade: 

produção capaz, portanto, de satisfazer duplamente as necessidades, ou 

de alimentar uma população duas vezes mais numerosa (CLASTRES, 

2003, p. 29-30). 

 

Aparentado dos índios na cultura e no sangue, eis o caipira que os primeiros 

viajantes descreveram, arremata Brandão. Também esclarece que a visão de outros que 

relataram suas viagens é a mesma. Podem simplesmente omitem o indivíduo e famílias 

livres e pobres. Se há qualquer referência, o tom é depreciativo: “uma população 

biologicamente degenerada, seja pela descendência de maus cruzamentos raciais, seja 

pela associação da fome crônica com as doenças do sertão. Uma gente em quem a 

ausência do trabalho produtivo não organiza a vida coletiva”. Todavia, diferente de Saint-

Hilaire, se são desprovidos de quase tudo o que é bom, na visão destes outros viajantes, 

ao menos não há a demonização do caipira como sujeito mau. Pelo contrário, 

costumeiramente referem-se ao pobre camponês como “manso”, cuja simplicidade 
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confere também ausência de maldade acentuada. Brandão demonstra que Saint-Hilaire 

distinguiu “caipiras” dentre “caipiras”. Tendo perambulado também pelas Minas Gerais, 

vindo em direção a São Paulo, confessa que o campesino mineiro é “superior” ao paulista, 

demonstrando virtudes tais como inteligência, asseio e trabalho, embora ainda lavradores 

à margem da história, participantes de uma “civilização” civilizadora que, na opinião do 

francês, não existia em São Paulo. Dessa forma, Saint-Hilaire atribui ao mineiro o que, 

em sua opinião, falta ao paulista, conforme as palavras abaixo, recuperadas por Brandão 

(1983),  

Os primeiros, todos paulistas e, provavelmente, mestiços de indígenas 

com brancos em diferentes graus, são, como os agricultores de Rio das 

Pedras, das vizinhanças de Pouso Alto etc., homens grosseiros, apáticos 

e sem nenhum asseio. Os segundos, nascidos em geral na comarca de 

São João d’El Rei, sem possuírem as qualidades que distinguem (1816-

1822) os mineiros das comarcas de Ouro Preto, de Sabará e de Vila do 

Príncipe, diferem, entretanto, muito e muito dos seus vizinhos. Há 

limpeza em suas residências e ele são mais ativos, muito mais 

inteligentes, menos grosseiros e mais hospitaleiros do que os 

verdadeiros paulistas instalados na região; entre eles são, em suma, 

encontrados todos os usos e costumes de seu torrão natal – Minas 

Gerais. Ao passo que em Minas, ao menos nas regiões mais civilizadas 

da província, os homens, mesmo os das mais baixas classes sociais, 

mantém entre si relações de certa cordialidade, eu ouvia, desde que 

atravessei a fronteira de São Paulo, falar-se, comumente, em matar, 

como em qualquer outra parte se falaria em dar bengaladas. Chumbo na 

cabeça, faca no coração, eram as doces palavras que constantemente, 

feriam meus ouvidos. Os antigos paulistas faziam tão pouco caso da 

própria vida, como da de seus semelhantes (Apud BRANDÃO, 1983, 

pp. 17-19). 

V.1.1 O Legado Indígena 

 Saint-Hilaire, em suas andanças pelo interior de São Paulo, comenta quanto à 

forma de pensamento indígena. Lembra que, quando em viagem para o Uruguai, 

testemunhou fato que narra com sobressalto: um único espanhol, em suas palavras, 

“sozinho, ignorante e sem inteligência”, subjugou toda uma aldeia a seu serviço. 

Conquanto reconheça certa “igualdade” entre os brancos e os índios, nota uma diferença 

marcante, especialmente na forma de algo como uma “imaturidade intelectual indígena, 

como se permanecessem no estágio infantil: “Como as crianças, eles têm inteligência e 

vivacidade e, como elas, são imprevidentes”. Certamente, este estado infantil inclui 

também ingenuidade descuidada e inconsequente: “Se deixarmos uma criança sem guia 

e com certa soma em dinheiro numa cidade, ou mesmo num humilde povoado, ela em 

breve se verá roubada” (SAINT-HILAIRE, 1976, pp. 160, 161). Ao considerarmos suas 
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palavras, não há como escapar da constatação de que, em sua compreensão, os índios 

também são “culpados” de perder suas terras e serem explorados e escravizados. Continua 

seu arrazoado reconhecendo que a sociedade europeia é orientada para o futuro. 

Poderíamos dizer que os dias são considerados dentro de uma estrutura de silogismos e 

resultados. Um dia mais o outro tem que resultar alguma coisa diferente, algo que 

acrescente, o alcance de algum resultado. Segundo pensa, a sociedade ocidental “é 

inteiramente baseada na ideia do futuro, e ninguém poderá sobreviver nela se não levar 

em conta essa ideia”. 

 Citando Jean-Jacques Ampère,14 explicitamente concordando com sua conclusão, 

diferencia a disposição de pensamento e a atitude das tribos germânicas que conquistaram 

a Gália daquelas dos ameríndios encontrados no Brasil. Ao contrário daqueles que 

conquistaram, na opinião de Saint-Hilaire, estes dificilmente conseguirão retomar ou 

reaver o que perderam. 

Apesar das numerosas analogias, não me parece ... correto comparar as 

tribos germânicas que conquistaram a Gália com os selvagens do Novo 

Mundo, como fez Guizot. Esses selvagens serão passíveis de 

aperfeiçoamento? Até agora nada parece provar isso... Se os selvagens 

que se apossaram do Pará, em 1835, tomassem todo o Brasil, nada 

resultaria disso que se assemelhasse de longe à Idade Média europeia.15 

 Essa aparente apatia intelectual indígena está ligada diretamente à sua 

cosmovisão, à forma de responder às principais questões da existência. Levi Strauss, 

através de seu conceito de bricoleur entendido como aquele que trabalha artesanalmente, 

como um artista, alguém que pode ou não projetar ferramentas para a realização de sua 

tarefa. Ele desenvolve e repassa o conhecimento de suas “técnicas”. Reconhece que esse 

conceito de bricoleur exemplifica a compreensão, extremamente prática, da estrutura do 

pensamento indígena. Associando-o a outros fatos culturais dos ameríndios, como os 

navajos que se autodenominavam de “grandes classificadores” e outros exemplos de 

profundo conhecimento, atesta a existência de uma “ciência” indígena. Levi Strauss deixa 

claro que não pode se impingir à sociedade ameríndia qualquer alcunha que sugira 

                                                      

14
Jean-Jacques Ampère, nascido em Lyon, na França,  em 12 de agosto de 1800, Morreu em Paris em 27 

de março de 1864. Filólogo, escritor e historiador francês, era o único filho do matemático e físico André-

Marie Ampère. 

15 Jean-Jacques Ampère, Hist. de la Littérature de la France avant le XIIe siècle, I, APUD SAINT-

HILAIRE, Auguste de. Belo Horizonte/São Paulo: Editora Itatiaia/Editora da Universidade de São Paulo, 

1976, p. 161. 
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ignorância científica. A questão é que os índios têm a sua própria forma de “ciência”, 

diferente do empirismo científico dos laboratórios (Levi-Strauss, 1989,  32-6). 

 A cosmovisão ameríndia é caracterizada por um “andar de costas”. Estão sempre 

olhando para trás, pois entendem que tudo o que acontece no presente é resultado direto 

dos atos heroicos de seus antepassados, conforme narrados em seus mitos fundantes. 

Dessa forma, por exemplo, Tzvetan Todorov explica a necessidade asteca de entender o 

presente apenas e tão-somente se ele tiver sido previsto no passado. A própria invasão 

espanhola da Cidade do México causou necessária reformulação das profecias astecas, 

levando à composição de “profecias retroativas”, ou seja, vaticínios que “antecipassem” 

o acontecimento, mas atribuindo a elas a devida antiguidade (2003, 141ss). De igual 

forma, quanto aos índios do Brasil, “o futuro era um olhar para trás, para as mesmas 

normas dos ancestrais distantes e o sentenciar contínuo dos parentes mortos ao 

esquecimento (ALMEIDA JR., 2011 [b], p. 107). 

A noção ameríndia de adoração dos antepassados levava-os à contemplação do 

passado remoto. Já o passado recente, representado pelos mortos contemporâneos, 

precisava ser esquecido. Aparentemente, o passado que traziam à memória era aquele 

constituído dos mitos, longínquo e distante. Por mais que forçassem seus mitos ao 

presente, parece permanecer o abismo entre a vida real e o irreal imaginado. Sem os 

mortos recentes não há história. Como se tornou comum dizer: “um povo que não 

considera o seu passado, não tem futuro”. O futuro que aprenderam a esperar era a 

contínua volta ao passado. Ao esquecer os seus mortos, consequentemente, não havia 

história a construir, apenas o vazio cultural, algo morto nos conceitos recebidos. 

Desconsiderando os que se foram, não há o registro dos seus feitos nem qualquer 

contribuição para as futuras gerações. Provavelmente, essa é a razão da inércia 

existencial, o conformismo quase autômato que parece caracterizar as sociedades 

ameríndias. Saint-Hilaire conta que os índios que levou para a França mostravam enorme 

dificuldade em entender o conceito de amanhã:  

Os jovens guaranis que levei comigo para a França não conseguiam 

entender o que significava a palavra amanhã. “É preciso guardar isso 

para amanhã”, diziam-lhes, e eles perguntavam: “Que quer dizer 

amanhã?” Quando lhes explicavam que o dia seguinte viria depois que 

eles dormissem, os dois retrucavam: “Ora, então há muitos amanhãs” 

(SAINT-HILAIRE, 1976, p. 161, nota). 
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Como expectativa, restava a habitação com os corajosos do passado longínquo no 

paraíso concebido em sua religiosidade, os ancestrais e os heróis mitológicos. Na fé 

indígena a morte pode ser descrita como um “rito” de passagem. Para o ameríndio, o 

futuro era um olhar para trás, para as mesmas normas de ancestrais distantes e o sentenciar 

contínuo dos parentes mortos ao esquecimento. Por isso, é possível que Baldus, citado 

por Schaden, esteja correto ao associar a vida sedentária da tribo ao culto aos mortos 

(Schaden, 1959, p. 107). A morte caracteriza aqueles que ficaram para trás. 

Aparentemente, o grande referencial deles estava naquilo que já aconteceu, tendendo à 

passividade e à falta de expectativa, e não naquilo a fazer, ou seja, o que estava por vir. 

Todavia, a esperança escatológica da ressurreição era o motor que movia o crente em José 

Maria entregar-se à morte pelo sucesso da causa. A atividade e a busca eram estimuladas, 

pois o futuro, estava, literalmente, à frente. Por certo, essa é a grande distinção do 

profetismo entre os Tupi: havia o novo e a esperança de melhora. 

O sepultamento é visto como um rito de passagem. Não havendo mais nada a fazer 

pelo moribundo, constatada sua morte iminente, os parentes e amigos passavam a 

consolá-lo, em meio ao choro das mulheres. Assumiam o compromisso de providenciar-

lhe um bom enterro, com colares e um bonito arco e flecha feitos que seriam 

providenciados pela mulher e filhos. Pode ser que a crença na imortalidade da alma não 

seja natural ao Kaingang, mas inserida pela catequese dos jesuítas no século XIX, por 

ocasião da chegada destes aos Campos de Guarapuava. Aparentemente, foi a partir daí 

que passaram a colocar ao pé do cadáver um facho acesso, cujo objetivo era iluminar o 

caminho da alma ao céu. As almas dos covardes, chamada vaecopri, habitarão o chão, se 

alimentando de minhocas e insetos. São muito temidas pelas mães, pois acreditam que 

frequentemente raptam a alma de recém-nascidos para lhes fazer companhia (Borba, 

1908, pp. 7, 8, 34; Becker, 1999, p. 317, 318). Também criam que as almas dos covardes 

estavam fadadas a viver de minhocas e insetos. Mais do que um castigo pela falta de 

coragem, possivelmente ilustra o resultado daquele que não lutou pelo interesse coletivo, 

a existência de seu povo, e não defendeu o que queria. Seu destino, certamente, será a 

penúria. Não viverá do esforço do outro. Quando nos lembramos que, no ambiente 

Contestado, os campesinos foram expulsos de suas terras, empurrados mata a dentro, o 

mesmo pode ser visto. Mais do que as privações causadas pelo exílio na selva, havia, 

ainda, o sentimento de profunda frustração e derrota, por ter abandonado pacificamente 

aquilo que criam lhes pertencer. Se havia alguma reminiscência do pensamento ameríndio 
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do destino do covarde, o que é possível não só pela presença deles na região, mas, 

especialmente, devido ao cruzamento das raças, seria o equivalente a viverem 

literalmente o “inferno” na terra. Aparentemente, a negação do fracasso material e a 

“virada de mesa”, saindo da posição de malditos para assumirem o status de benditos, foi 

viabilizada pelo desenvolvimento da esperança Contestada, a crença no monge que lhes 

devolveria a dignidade material e espiritual. Se a apatia significaria ostracismo, por outro 

lado, a luta e a defesa dos interesses coletivos traria o paraíso e o suprimento abundante, 

lugar de exuberância e grande fartura. 

Saint-Hilaire fala da dificuldade que tinham os índios com o conceito de 

propriedade. Certamente, para uma sociedade onde prevalecia o uso comum dos artefatos 

e a obrigatoriedade das trocas, o conceito de que objetos, ainda que semoventes, possam 

ter posse exclusiva, soava bastante estranho a eles. No entanto, conquanto isso fizesse 

parte da cultura indígena original, no século XIX os índios já haviam sido contaminados 

com as ganâncias dos europeus, o que pode sugerir que não se tratava de mera 

“cosmovisão” diferente, mas de apropriação indébita de fato. No entanto, tal não chegava 

nem perto da expropriação que sofreram. 

O proprietário de Carapicuva queixava-se amargamente de que os seus 

vizinhos lhe roubavam os animais. A ideia da propriedade alheia é, 

como já declarei no relato de minha viagem a missões do Uruguai, uma 

das que os índios encontram mais dificuldades em compreender, e não 

será, evidentemente, pelo exemplo dado pelos brancos, usurpadores de 

suas terras, que essa dificuldade poderá ser superada por eles” (SAINT-

HILAIRE, 1976, pp. 161, 162. 

 

VI. UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE 

Uma vez que estão inseridos ao longo deste trabalho vários conceitos sobre 

identidade, trataremos a seguir de alguns pontos sobre ela, mais relevantes segundo os 

nossos objetivos. 

VI.2 Aprovação e Reprovação de Identidades 

 O que Saint-Hilaire deseja é estabelecer ligação direta entre prática cultural e 

identidade social, o que significa dizer que a falta de um traço específico implicaria perda 

de identidade, ou, a nosso ver, a “reprovação” de uma identidade. No primeiro caso: 

Casa com telhados de duas águas, uso de enxadas e espingardas, 

vestidos no corpo das mulheres e o costume regional de batizar os filhos 
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na Igreja e possuir padrinhos não indicam a passagem do terena a 

sertanejo, nem transformam o tukuna em caboclo (Brandão, 1986:104 

– Apud PENNA, 2006, p. 100). 

 

 Na “cabeça” do índio, nem sempre a adoção de certos comportamentos de 

“branco” significa que ele deixou de ser índio. Ao contrário, pode continuar a atribuir a 

si tal identidade. No entanto, aos olhos de outros, a assimilação de práticas brancas pode 

ser reconhecida como “identidade cabocla”, eminentemente híbrida, e causar sua 

consequente atribuição ao sujeito. Isso se dá, porque “a especificidade da representação 

da identidade encontra-se no vínculo com a problemática do reconhecimento social”. 

Nem sempre o auto-reconhecimento e a alter-atribuição de identidade coincidem. As 

práticas culturais podem ser reconhecidas, atribuídas e valoradas de formas diferentes, 

podendo resultar a imposição de rótulos sociais (PENNA, 2006, pp. 100, 101). Dessa 

forma: 

... parece não ser possível ao pesquisador “deduzir” a identidade do 

indivíduo ou do grupo a partir de seu modo de vida, práticas [como a 

fala], bens etc. – ou seja, a partir de sua “objetividade”, – pois a 

representação mental do investigador, produto do modo como percebe 

aquela materialidade, pode não coincidir necessariamente com a que o 

próprio indivíduo ou grupo faz de si ou de suas práticas (ou a que outros 

grupos fazem dele) (Penna, 1992:72 – Apud PENNA, 2006, p. 101). 

 

 Na opinião de Penna, “a língua não tem, a princípio, qualquer papel especial ou 

constitutivo na identidade social – embora muitas vezes isto seja tomado como um 

pressuposto”. Em seu entendimento, a língua é como qualquer outro elemento cultural, 

sendo seu papel diretamente proporcional ao valor e à elaboração simbólica que lhe dão 

o grupo e o indivíduo (Penna, 2006, p. 101). Se entendermos “identidade social” como 

um rótulo que o indivíduo atribui a si mesmo ou que recebe de outros, certamente 

concordamos com tal arrazoado. A língua terá apenas valor agregado, junto com outros 

elementos e práticas culturais, um “milk shake” simbólico que projetará a visão que o 

sujeito tem de si mesmo, bem como aquela que o grupo tem dele. 

 No segundo caso, isto é, no da “reprovação” de uma identidade como resultado 

da ligação direta entre prática cultural e identidade social, Penna, baseando-se em 

explanação de Marilena Chauí, concorda que a abordagem que se pratica na compreensão 

de sociedades e sujeitos tem como grande fundamento metodológico a ideia da privação 

(Penna, 2006, p. 102). É pelo que supostamente lhes falta é que são categorizados assim: 
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“... o período histórico em pauta é largamente explicado por aquilo que lhe falta e não por 

aquilo que o engendra. Trabalhando com a privação, os textos assumem, malgrado seus 

autores, um certo tom ‘normativo’...” (Chauí, 1978:23 – apud PENNA, 2006, p. 102). 

 No estudo da identidade, muitas vezes, a análise nada mais é do que o resultado 

da comparação com supostas raízes tidas como originais e identidades reconhecidas como 

modelo. Tenta-se perceber a conformidade ou a não-conformidade em relação a elas, ou 

seja, o grau de semelhança, o quanto falta para que se enquadre ao padrão identitário e de 

raízes que se tem. Elegem-se, desse modo, a boa identidade e as boas raízes, crivo para 

se medir todas as demais (apud PENNA, 2006, pp. 102, 103). 

 A ideia de despreparo e de desvio pressupõe, implicitamente, o 

modelo da boa consciência, da boa classe, da boa sociedade que foram 

ou serão desbaratadas historicamente pela interferência de fatores 

exógenos que rompem a “bondade” (esta, evidentemente, não está 

sendo empregada aqui no sentido moral, mas apenas no sentido 

normativo ou da exemplaridade [...]) (Chauí, 1978: 27-28 – Apud 

PENNA, 2006, p. 103). 

  

O fato de Saint-Hilaire utilizar palavras ácidas para descrever o caipira de São 

Paulo deve levar-nos a alguma reflexão. Teria ele algum “preconceito” para com este 

devido à sua maior proximidade com o índio? Difícil saber. O que parece transparecer é 

que seu “horror” para com os paulistas não se justifica simplesmente pela aparência, mas 

pelos hábitos rudes e violentos, bem como, a alegada falta de higiene. Todavia, sua 

insistência e ênfase em distingui-lo negativamente é forte indício de que verdadeiramente 

havia algo de culturalmente diferente nos caipiras de São Paulo. Talvez a explicação 

recaia na maior atividade bandeirante no e através do interior paulista.  

Várias das cidades, inclusive Sorocaba, como já vimos, era sede de vários 

bandeirantes. Se considerarmos como verossímil tal fato, é provável que explique a maior 

belicosidade dos campesinos caipiras que, embora não fossem exatamente bandeirantes, 

eram seus parentes e profundamente influenciados quanto aos aspectos do vivido. 

 É interessante anteciparmos, neste ponto, a atitude de João Maria e José Manoel 

da Conceição para com o povo. Ambos, vivendo a sociedade caipira, olhavam para o 

povo reconhecendo suas privações, o que os estimulava a trabalhar em prol dos caipiras, 

não às críticas. A cultura francesa de Saint-Hilaire é tomada como “cânone” para a análise 

que faz do comportamento do camponês paulista, não tendo percebido que a penúria do 
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caipira não era resultante diretamente da cultura que tinham (ou deixavam de ter?), mas 

principalmente, da condição econômico-social que viviam. Outra reflexão necessária: a 

abertura cultural brasileira faz com que todos encontrem espaço e sentimento de 

pertencimento, identidade em nosso povo, mas em níveis diversos para os diferentes 

indivíduos e culturas. 

 

VI.2 Identidade e Nacionalidade 

 Uma vez que o bairro caipira é descrito como uma “naçãozinha”, como vimos, 

parece haver forte ideia “nacional” na construção de sua identidade. Há uma canção 

dinamarquesa que assumiu o papel de ícone simbólico daquela nação, algo que todos os 

habitantes conhecem e cantam. Seu título: “Dinamarca minha pátria”. Na verdade, trata-

se de expressão romântica do apego dinamarquês ao Heimat, conceito germânico de 

tradução impossível, que engloba não apenas ideias e símbolos, mas as experiências do 

povo. Assim: “engloba desde os quitutes maternos até as sepulturas dos ancestrais e a 

árvore sob a qual beijamos nosso primeiro amor” (Mey, 2006, p. 70). A composição de 

Hans Christian Andersen foi assumida como um “divisor de águas”, um distintivo do 

dinamarquês legítimo que o separa do estrangeiro. Pela afirmação de uma identidade 

étnica, a Dinamarca estabelece clara demarcação, uma muralha atrás da qual o povo sente-

se coeso e seguro em sua “dinamarquesidade”. Um dos elementos fundantes de tal 

construção é a língua (Mey, 2006, p. 70). 

 Mey recorre a alguns fatos interessantes e pitorescos das Escrituras Cristãs para 

argumentar sobre a relação da língua com a etnicidade. O primeiro deles encontra-se no 

Livros dos Juízes, capítulo 12, versículos 1 a 6. 

Então, foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafom, 

e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amom e 

não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu 

dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande 

contenda com os filhos de Amom; chamei-vos, e não me livrastes das 

suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e 

passei contra os filhos de Amom, e o SENHOR os entregou nas minhas 

mãos; por que, pois, subistes, hoje, contra mim, para me combaterdes? 

Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim; e os 

homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois 

de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. 

Porém os gileaditas tomaram os vaus do Jordão que conduzem a 

Efraim; de sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero 

passar; então, os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? 
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Se respondia: Não; então, lhe tornavam: Dize, pois, chibolete; quando 

dizia sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então, pegavam 

dele e o matavam nos vaus do Jordão. E caíram de Efraim, naquele 

tempo, quarenta e dois mil. 

 

 No entendimento de Mey, a língua era uma questão central para os efraimitas: era 

o grande distintivo da identidade étnica do sujeito. Todavia, tal importância, no caso, não 

recaía na língua propriamente dita, mas em um de seus “acidentes”, um detalhe de sua 

pronúncia (Mey, 2006, p. 71). Outro fato levantado por Mey está ligado à paixão de 

Cristo. Especificamente, refere-se à tripla negação de Pedro que se deu no pátio da casa 

do Sumo-Sacerdote. Embora fosse primavera, as noites eram frias, o que levou Pedro a 

buscar um lugar próximo da fogueira, onde os servos também se aqueciam. Foi, então, 

que uma mulher o reconheceu como um dos seguidores de Jesus. No entanto, conforme 

a profecia que Cristo já havia proferido, o apóstolo negou que o conhecia imediata e 

peremptoriamente. Quando abriu a boca e retrucou à mulher, sua fala ratificou que era 

um galileu, levando os demais que ali estavam a dizerem: “Verdadeiramente, és também 

um deles, porque o seu modo de falar o denuncia” (Evangelho de Mateus 26.73). A 

identidade étnica de Pedro foi escancarada pelo seu sotaque galileu, grupo não muito bem 

quisto em Jerusalém. Dessa forma, ficou clara sua ligação com aquele de quem as 

autoridades judaicas queriam a morte (Mey, 2006, p. 71). 

Há vária facetas dessa história de falsidade e traição que são relevantes 

para a discussão. Em primeiro lugar, São Pedro não tinha chances de 

esconder sua ‘identidade’: mesmo que o público presente (constituído, 

principalmente, pelos soldados e servos locais, além dos eventuais 

curiosos) não pudesse, provavelmente, se vangloriar de ter rido 

qualquer tipo de educação superior ou treinamento linguístico; mesmo 

assim, eles tinham absoluta certeza e insistiram que o haviam escutado 

falar daquela maneira (Mey, 2006, p. 72). 

 

 As poucas palavras de Pedro, trocadas à beira da fogueira, foram suficientes para 

que, pelo sotaque, sua etnia fosse explicitada e identificada. Mey argumenta que, 

enquanto Pedro não poderia dizer ainda que duas palavras sem que fosse reconhecido 

como galileu, os judeus de Jerusalém viam em sua língua e na forma peculiar de falar a 

segurança, a proteção e o conforto que cimentavam identidade e pertencimento – estavam 

em seu próprio “território”. Afinal de contas, eram detentores do falar autorizado. 

Importante reconhecer que Pedro, falante de um aramaico rural e vulgar não poderia se 

fazer passar por um judeu “da gema”, de Jerusalém. Ainda que tentasse seguramente seria 

desmascarado (Mey, 2006, p. 72-3). Certamente, toda essa argumentação aplica-se 
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perfeitamente ao modo peculiar do caipira, algo que abrange não apenas seu sotaque, mas 

ainda um vocabulário característico. Na Paulistânia estudada por Antonio Cândido, percebe-

se que a fala caipira privilegia as vogais em detrimento das consoantes: muié (mulher), cuié 

(colher), teiado (telhado), mio (milho), etc. Sabe-se que essa característica da fala caipira é 

reminiscência da língua tupi e, por conseguinte, da língua geral, que tem “dificuldades” com 

consoantes. 

 A coesão e o pertencimento do grupo étnico está centrado em uma estrutura 

determinada de produção cultural que tem na língua a poderosa “argamassa” que a todos 

une (Mey, 2006, p. 74). Certamente, quando um caipira ouvia outro caipira falar, imediata 

e inconscientemente o reconheceria como seu igual. Analogamente, distinguiria 

claramente o modo de falar de um “de fora”. Embora se diga que a língua é insuficiente 

para estabelecer “identidade social”, parece que sua expressão oral, de alguma forma, tem 

a capacidade de “rotular” pessoas como pertencentes a um grupo específico. 

 Uma identidade cultural ou mesmo étnica não pode ser definida claramente. 

Tratando-se da questão indígena, Maher assinala que nem raça, nem cultura, são “critérios 

identificatórios de indianidade”. É certo que os aspectos raciais já foram há muito 

abandonados como base para o estabelecimento de identidade até mesmo na própria 

antropologia. No entanto, de igual forma, a autora descarta e pretere a cultura. Segundo 

ela, a cultura é característica e constantemente mutável, preferindo, ao invés disso, as 

relações sociais. Assim: 

A questão da identidade indígena, o ‘ser índio’, remete, isto sim, a uma 

construção permanentemente (re)feita a depender da natureza das 

relações sociais que se estabelecem, ao longo do tempo, entre o índio e 

outros sujeitos sociais e étnicos: tal construção busca a) determinar 

especificidades que estabeleçam ‘fronteiras identificatórias’ entre ele e 

um outro e/ou b) obter o reconhecimento dos demais membros do grupo 

ao qual pertence, da legitimidade de sua pertinência a ele. É, portanto, 

nesta sua relação, no tempo e no espaço social, com diferentes ‘outros’ 

que o índio constrói cosmovisões específicas e ‘modos de ser’ 

particulares que terminam por construí-lo. Isso tudo significa então, 

que, assim como vários autores, percebo a identidade como sendo um 

construto sócio-histórico por natureza, e por isso mesmo, um fenômeno 

essencialmente político, ideológico e em constante mutação (MAHER, 

2006, p. 116-7). 

 

 Nesta linha de raciocínio, considerando grupos interétnicos e multiculturais, como 

é o caso do Brasil, melhor do que envidar esforços para definir uma identidade é 

reconhecer as identidades que a compõem. 
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VI.3  Não é Idemtidade 

Seguramente, não é por meio de seleção de características e peculiaridades que 

estabelecemos uma espécie de “perfil” identitário. Se assim fosse, estaríamos buscando 

aquilo que é idêntico (idem, do latim), o mesmo, algo que poderíamos conceituar talvez 

com como um “espelho”. Tal abordagem deixaria de lado qualquer referência à 

descontinuidade e fragmentação do ser. Entendemos que, embora seja possível alcançar 

aproximações identitárias grupais por meio de elementos comuns nacionais, étnicos, 

culturais, etc., não se pode desprezar aquilo que defende a autora: “compreender o sujeito 

como dispersão, sujeito cindido, dividido, atravessado pelo inconsciente”, esbarrando aí 

em considerações filosóficas derridarianas e na “constituição do sujeito do inconsciente” 

da perspectiva discursiva lacaniana, quando o sujeito procede sempre do outro, é mais 

falada do que fala (Coracini, 2003, p. 14-5). 

 A alteridade discursiva encontra-se, como categoria de Análise de Discurso, no 

nível do interdiscurso. Significa analisar a difícil questão da relação entre língua, 

linguagem e identidade. Esta é a percepção de Serrani-Infanti. Certamente, não denota 

qualquer transmissão de comunicação pretendida pelo sujeito, mas este afetado pelo 

discurso transverso e pré-concebido, o eu inconsciente, resultado da própria linguagem, 

ente falante, sujeito produzido “de assalto” pela ordem simbólica. A subjetividade é 

descentrada, não tomada como a fonte da fala. O sujeito é cindido e caracterizado pela 

perda, a ausência da infantil onipotência e completude: “A divisão 

inconsciente/consciente separa o sujeito de parte dele ‘mesmo’” (Serrani-Infanti, 2006, 

p. 245). Beatriz Eckert-Hoff, alicerçada em Derrida, mostra que os significados não são 

específicos e determinados, fechados em si mesmos. Quando um texto é escrito e lido por 

outra pessoa depois de algum tempo, constitui-se em nova escritura, pois a trama original 

será desfeita e simultaneamente refeita, uma nova malha tecida com outros fios, levando 

a novos sentidos (ECKERT-HOFF, 2003B, p. 288). A tentativa de estabelecer um modelo 

identitário padrão vai na contramão do entendimento hodierno de identidade. Segundo tal 

entendimento, não somos todos iguais e não devemos ser. 
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IV.4 Identificações ao Invés de Identidade 

Coracini aponta que, muitas vezes, a discussão da identidade é feita de forma 

muito simplificada. Lembra que isso se dá devido à ilusão de que se trata de fenômeno 

unitário e estável, como vimos, um idêntico reflexo. Quando a questão é a análise de um 

povo ou grupo social, explica, geralmente procuram-se traços comuns no indivíduo ou no 

grupo social, usando como método o contraste em relação aos outros. É inquestionável 

que, por este caminho, pensa-se a identidade em termos de homogeneidade. No entanto, 

segundo a autora, certamente trilhando as sendas da psicanálise, o olhar para o indivíduo 

deve enxergá-lo cindido, dividido em si mesmo, inábil para definir-se uno ou estável em 

qualquer medida, definido pelo outro. Assim, conclui, devemos preferir falar em 

“identificações” momentâneas e mutantes ao invés de identidade: 

Quando se fala de busca da identidade de um povo ou de um 

grupo social, pretende-se encontrar características capazes de 

definir o indivíduo ou o grupo social por aquilo que ele tem de 

diferente com relação aos outros indivíduos; nesse sentido, 

guarda-se uma relação de homogeneidade. Entretanto, se 

postularmos o sujeito cindido, descentrado, inconsciente, 

habitado pelo outro, incapaz de definir-se como uno, estável, 

igual a si mesmo (e portanto, distinto dos demais), a não ser na 

dimensão representativa, isto é, imaginária, de unidade do 

locutor (ou do interlocutor) enquanto ego (Serrani, 1997b), e a 

linguagem, enquanto heterogênea, não podemos acreditar na 

possibilidade de uma identidade acabada, descritível; só 

podemos postular momentos de “identificação” em movimento 

constante e em constante modificação (CORACINI, 2003 [b], pp. 

150, 151). 

 

 Isso é uma realidade mesmo quando se trata da introdução de novas línguas, como 

ocorreu na época de colonização do país. Seguramente, não podemos deixar escapar as 

consequências causadas pela introdução ou exposição a novas línguas e novas culturas. 

Como dissemos, isso foi importante especialmente para a dominação portuguesa, mas 

também o é hoje, no chamado mundo pós-moderno e globalizado. Muitas são as 

implicações do multilinguismo e do multiculturalismo: 

Permanece o fato, porém, de que os linguistas até agora têm sido lentos 

em perceber todo o alcance das implicações do multilinguísmo e do 

multiculturalismo. Em consequência disso não chegaram normalmente 

a reconhecer que o conceito tradicional de identidade em linguística 

necessita de uma visão urgente. A identidade individual como algo total 

e estável já não tem nenhuma utilidade prática num mundo marcado 

pela crescente migração de massas e pela entremesclagem cultural, 
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religiosa e étnica, numa escala sem precedentes (RAJAGOPALAN, 

2006, p. 40). 

  

Ratificamos que nosso entendimento destaca o relacionamento entre as culturas, 

portanto: interculturalidade,  como conceito melhor da que a simples multiculturalidade. 

Coracini ressalta o quanto a ideia de identidade é revestida de profunda complexidade. 

Isto se dá devido ao fato de termos o outro como inquilino em nós mesmos, e a construção 

de nossa identidade se dá como reflexo do que ele pensa de nós. O que achamos que 

somos é edificado paulatinamente durante toda a vida no relacionamento que temos com 

aqueles de nosso convívio, modelando mudanças e deslocamentos, novos sentidos para 

as coisas e outras identificações pela linguagem. Conquanto seja fato que há no sujeito 

identitário o desejo incontido pela individualidade, explica a autora, o recalque de tal 

desejo coincide com o encontro com o outro e os outros, ou seja, todos que contribuíram 

na sua formação no tempo já decorrido de vida, por meio de atos, textualidades orais ou 

escritas, bem como pela memória discursiva nos princípios e comportamentos herdados. 

Segundo a autora, isso se enquadra também no conceito bakhtiniano de “polifonia”, isto 

é, “pluralidade de vozes constitutivas da linguagem e do sujeito” (Coracini, 2003 [b], p. 

151). 

Coracini assume o conceito de identidade não como essência, o elencar de 

peculiaridades relativamente fixas e mutáveis segundo acréscimos ou ausências destas ou 

de outras, tomadas para especificar, mesmo momentaneamente, um indivíduo integrado 

a um grupo, em distinção a outros sujeitos ligados a outros grupos. A autora nega 

explicitamente a possibilidade de entendermos identidade como algo fixo e estável, como 

se fosse “resolvida”. Ao invés disso, entende o conceito significando um “processo 

identitário”, envolto em grande complexidade e heterogeneidade, do qual se pode apenas 

pinçar “momentos de identificação”. Do ponto de vista da psicanálise, argumenta Maria 

José, a experiência de identidade com uma pessoa ou coisa marca um movimento no 

sentido exterior-interior. Significa dizer que se origina no outro e vai em direção ao um, 

deixando ali marcas na forma de recalques que serão ativadas posteriormente no contato 

com sujeitos e coisas. Dessa forma, conclui a autora, simpatia e antipatia, atração e 

repulsa no contato com objetos e pessoas têm suas causas no inconsciente, em sedimentos 

de memória depositados ali na vivência de experiências passadas (Coracini, 2003 [c], p. 

198). 
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Falamos, portanto, de identidade não como essência, lista de 

características mais ou menos fixas que podem modificar-se de modo 

linear graças à adição ou à supressão de algumas e que definem, ainda 

que por um tempo determinado, um indivíduo participante de um dado 

grupo, ao mesmo tempo em que o distinguem de outros indivíduos 

pertencentes a outros grupos como querem certos sociólogos: ilusão de 

uma identidade fixa, estável, “resolvida”... Tomamos identidade no 

sentido de processo identitário, [...], processo complexo e heterogêneo, 

do qual só é possível capturar momentos de identificação. É preciso 

lembrar que se identificar com alguém ou com algo pressupõe, do ponto 

de vista psicanalítico, um movimento que parte do exterior em direção 

ao interior, isto é, parte de outro em direção ao um, deixando no 

inconsciente recalques (Nasio, 1995), marcas indeléveis que serão mais 

tarde acionadas por fatos, circunstâncias, objetos ou pessoas; isso 

significa que a atração ou repulsa que sentimos por alguém ou por dado 

objeto encontra seu fundamento em elementos constitutivos do 

inconsciente, lá depositados e jamais esquecidos (Coracini, 2003 [c], p. 

198). 

 

 Coracini esclarece que a visão da psicanálise não exclui o senso de pertencimento 

social. Segundo ela, tal noção é fundante da própria “heterogeneidade subjetiva”. Para 

ilustrar, a autora exemplifica com o desenvolvimento da criança, pois ela deve sua 

formação ao olhar do outro. É através e neste olhar que ela é constituída, esculpindo nela 

estruturas simbólicas e emoções contraditórias pendentes que permanecerão no seu 

inconsciente por toda sua vida. Por isso, conclui a autora, é necessário pensar o conceito 

de identidade sempre no plural e tê-la como incompleta, movimentando-se e em processo 

interminável resultante do discurso da linguagem conforme lembra Coracini (2003 [c], 

pp. 198, 199): 

Convém lembrar que, da perspectiva psicanalítica, não é preciso 

descartar a pertença social, ao contrário, ela é a própria origem da 

heterogeneidade subjetiva; assim, a criança é formada por e no olhar do 

outro que começa a constituí-la, nela incrustando sistemas simbólicos 

bem como sentimentos contraditórios não-resolvidos, inscritos em seu 

inconsciente para toda a vida. Eis porque, se quisermos falar de 

identidade, é preciso tomá-la no plural e vê-la incompleta, sempre em 

movimento, processo que não cessa jamais, construído pelo discurso, 

pela linguagem (Apud CORACINI, 2003 [c], p. 198, 199).  

 

 Entendemos que, aplicando esse conceito ao universo caipira, que sua identidade, 

embora menos porosa e susceptível à entrada de novos elementos culturais devido às suas 

características de isolamento das cidades, ainda assim, não prescindia do contato com os 

citadinos. Para lá concorria sempre que precisasse de algo, mesmo para vender algum 

excedente, quando havia. Todavia, com a chegada das grandes propriedades, 
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paulatinamente perderam literalmente o “espaço” e foram empurrados para as cidades 

grandes, onde acabaram por constituir as periferias, fato que explicaremos no último 

capítulo. Por hora, fica destacada a construção da identidade caipira por meio de 

identificações, tendo como pilares a cultura portuguesa/católica, a centralidade do 

discurso religioso e a cosmovisão medieval. 
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CAPÍTULO 3 

DISCURSOS EM TELA: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

 

I. PRELIMINARES 

 Nosso estudo da abrangente cultura brasileira retrocede ao século XIX, época que 

reconhecemos ideal para alcançar o objetivo de nosso trabalho. A era oitocentista era 

tempo de transição. O medievalismo típico e predominante do início do século viu surgir 

outra tendência que haveria de suplantá-lo, embora não totalmente: o modernismo. Este 

era enfatizado especialmente nos grandes centros urbanos, influenciados já pelas ideias 

iluministas e pela Revolução Francesa. O positivismo também estava em alta, tendo um 

de seus maiores expoentes Benjamim Constant, o que ficou, depois, explicitado no lema 

da bandeira definitiva da República brasileira que prevalece até hoje: “ordem e 

progresso”. Assim, concluímos que o século XIX é o tempo mais apropriado para 

perceber o processo de formação do discurso identitário cultural brasileiro, a modernidade 

prenhe da pós-modernidade, progredindo até aquele que temos em nossos dias.  

 Para tanto, selecionamos como “corpus” três textos. Dois deles são de autoria de 

personalidades religiosas de destaque do século XIX (João Maria de Agostini e o segundo 

de José Manoel da Conceição); o terceiro texto é a canção “Aquele Abraço”, de autoria 

do compositor e cantor, nosso contemporâneo, Gilberto Gil. Os textos serão analisados 

sob o ponto de vista da semiótica greimasiana e relacionados aos seus contextos 

históricos. Cabe lembrar que a semiótica greimasiana considera o texto como um “(...) objeto 

de significação e, por conseguinte, preocupa-se fundamentalmente em estudar os mecanismos que 

engendram o texto, que o constituem como uma totalidade de sentido” (Fiorin, 1995, p. 164). A 

partir disso, entendemos que o modelo proposto pela Semiótica constitui-se como uma 

possibilidade produtiva de entender o texto em termos dos planos da expressão e do conteúdo, 

favorecendo ao analista do discurso compreender os sentidos que dele emergem.  

Agora partimos ao exame dos dois textos oitocentistas, reservando o do cantor 

baiano para o momento em que abordaremos o discurso cultural atual. Nas análises, 

focalizaremos os três níveis que compõem o percurso gerativo de sentido: o nível fundamental 

(ou nível profundo), o nível narrativo (ou nível sintático-semântico intermediário) e o nível 

discursivo (ou nível superficial, mais próximo da manifestação textual). Esses são acionados 
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diferentemente de acordo com o texto e se entrecruzam, indo do nível das estruturas profundas e 

mais abstratas até a junção do plano do conteúdo com o plano da expressão. 

II. VOZES DO PASSADO: ANALISANDO OS TEXTOS OITOCENTISTAS 

II.1. – Breve Biografia de João Maria de Agostini 

João Maria de Agostini geralmente é descrito como tendo longos cabelos grisalhos 

e extensa barba, no melhor estilo dos profetas do Antigo Testamento. Seu olhar era 

plácido e manso, de quem buscava sempre a solidão e o ermo, a quietude pela qual se 

pagava alto preço na forma de privações e rudezas de cavernas, quando não, o próprio 

relento. No entanto, o objetivo era alcançado: o ambiente para horas de oração e 

experiências extáticas, como era próprio daqueles que queriam viver próximos de Deus 

(Cabral, 1979, p. 107). Esse personagem, captura na imaginação popular, tornou-se ícone 

religioso, transformado até mesmo em suas origens. Felippe colecionou vários relatos 

sobre o monge, na realidade, fruto da vida de dois homens que representaram o mesmo 

santo no catolicismo rústico sulista, dentro os quais se destaca um que conta suas 

“origens”.  

 

Figura 9 João Maria de Agostini 

A vida de João Maria é descrita como a de um andarilho. Os relatos a seu respeito 

se iniciam pouco depois da Guerra do Paraguai. Afirma-se que perambulou por vasta 

região, que vai, no Brasil desde o interior do Rio Grande até o sul de Mato Grosso do Sul, 

de forma especial a região de campos e das florestas de araucárias, onde nascem os 
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afluentes do Iguaçu e do Uruguai. Eram comuns os relatos de pessoas que testemunharam 

uma “aparição” do monge, surgindo, repentinamente e sem aviso prévio, pelo meio de 

algumas ramagens ou em uma picada, longa barba grisalha e servindo-se de um bordão. 

“Monge” é o equivalente sulista do “beato” nordestino. O comportamento de João Maria 

obedecia a certo padrão, coisa típica da religiosidade: não aceitava pouso nas casas; antes, 

procurava acolhida sob as copas de árvores, geralmente próximo a uma corrente de águas, 

onde armava sua tenda e acendia a fogueira, essa indispensável para o chimarrão. 

Foi notado primeiramente em Sorocaba, tido como um eremita, habitante de uma 

caverna local, descrito como alguém simples, piedoso e de vida extremamente regrada. 

Quando a noite caía e calava os labores humanos, suas rezas e cantoria alcançavam 

considerável distância, provocando reações dissonantes entre os moradores locais. 

Alguns o consideravam louco. Outros, um religioso autêntico. O personagem João Maria 

foi costumeiramente acusado de insanidade e o maior responsável pela carnificina 

resultante da Guerra do Contestado. Tal concepção pejorativa contrasta com a ideia que 

tinha dele o sertanejo, em toda a sua simplicidade, signo das suas esperanças e ícone de 

sua fé. Definitivamente, esse personagem tão controvertido na história foi definitivamente 

canonizado no imaginário rústico (Vinhas de Queiroz, 1981, p. 107).  

No entanto, esse “monge”, ou simplesmente São João Maria, foi, na verdade, 

produto da vida de dois homens. Esse, sem dúvida, é o caso mais literal de dupla 

personalidade. O homem que deu nome ao personagem se chamava João Maria de 

Agostini (ou “Agostinho”). Sabe-se que nasceu em 1801, em Piemonte, região 

montanhosa ao norte da Itália, lugar de camponeses. Os acontecimentos relativos ao 

período que antecedeu sua vinda ao Brasil eram, até há pouco, um tanto obscuros. 

Contudo, estudos recentes especialmente por parte de Karsburg resgataram valiosas 

informações sobre este personagem fascinante, que não apenas perambulou pelo Brasil, 

mas alcançou a América do Norte, tendo morrido nos Estados Unidos em 1869. Sua 

trajetória tem como ponto de partida a Itália, de onde deslocou-se até Nantes, na França. 

Dali partiu, em 1838, para a Venezuela. De lá, viajou até o Peru no ano seguinte, 

permanecendo até 1843. Então, inicia viagem “transamazônica”, passando por Tabatinga 

(AM) ainda no mesmo ano, chegando a Belém do Pará em 1844. No entanto, estando 

apenas de passagem, logo embarca para o Rio de Janeiro, onde habita na Pedra da Gávea 

entre os meses de agosto e dezembro. Depois vai para Santos, e de lá, sobe para Sorocaba 

(Almeida Jr, 2014, p. 5). 
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Em dezembro de 1844, apresentou seus documentos na Câmara Municipal de 

Sorocaba, Província de São Paulo. Era véspera de Natal. Estava para nascer um “messias” 

italiano no Brasil. Afirmou ser solteiro e ter como profissão “solitário eremita”, residente 

e domiciliado nas matas das cercanias do município, especificando o morro da Fábrica 

Ipanema. No seu registro, Procópio Luis Leitão Freire descreveu o monge como tendo 

estatura baixa, cútis clara, grisalho, olhos castanhos, tendo a boca e o nariz regulares. Sua 

barba era cerrada e tinha rosto comprido. Apresentava um “defeito” físico que o 

identificava: era aleijado de três dedos na mão esquerda (Vinhas de Queiroz, 1981, p. 

108-109). 

Nunca foi acusado de heresia, de ter proclamado qualquer ensinamento contrário 

ao catolicismo estabelecido, ou de ser cismático. Oswaldo Cabral (1979, p. 111) nos 

informa que o monge frequentava a capela de Ipanema, exato lugar em que estava José 

Manoel, ainda no início de sua carreira católica, tonsurado subdiácono. O modelo de vida 

do primeiro João Maria estabeleceu certo padrão, que foi imitado, em parte, pelo João 

Maria II e por José Maria, este, o terceiro e último dos monges do Contestado. A vida 

simples dos monges caracterizava sua atividade como doação, mais do que troca. 

Fernando Santos Granero, tratando a respeito do sistema político Amuesha, povo da 

América Andina, reconhece que o fato de os seus sacerdotes não receberem benefícios 

como retribuição dos seus serviços colocava-os em vantagem sobre os seus liderados. 

Esses se sentiam sempre em débito para com aqueles. O poder moral exercido pelos 

sacerdotes, segundo o autor, é muito mais eficiente do que o poder coercitivo exercido 

em outras sociedades. Um dos mais flagrantes exemplos naquela comunidade era a 

negação da poligamia para os sacerdotes. Aparentemente, o prazer sensual era tido como 

elemento contrário ao sagrado ou sobrenatural. Destarte, conclui que, possivelmente, 

representava alguma troca, o prazer sensual pelo prazer de ser obedecido, praticamente, 

venerado (Granero, 1993, p. 222). 

De Sorocaba transitou até o Rio Grande do Sul, atravessando Paraná e Santa 

Catarina por itinerário incerto. No entanto, há relatos de ter sido visto na Lapa, no Rio 

Negro, em Lajes e em Santa Maria. Sabe-se que, deixando Sorocaba, partiu pelo agreste 

até alcançar o Paraguai, de onde se dirigiu a São Borja e, depois, estabeleceu-se em Santa 

Maria, passando pelas Missões. É possível que a associação a “Maria” não seja ocasional. 

O monge, que tem em seu nome o antropônimo da própria “mãe de Deus”, decide fixar 

residência em cidade que destaca a peculiaridade de sua vocação maternal: “Santa Maria”. 
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Digno de nota é que João Maria de Agostini não procurou a popularidade, embora, devido 

às suas práticas piedosas e “miraculosas”, esta a perseguisse (Vinhas de Queiroz, 1981, 

p. 51; Cabral, 1979, p. 113-114, 118). 

Sabe-se que buscou audiência com o general Soares de Andréia, em Porto Alegre, 

presidente da província do Rio Grande. Seu objetivo era resgatar uma imagem de Santo 

Antão que soube estar abandonada nas ruínas dos Sete Povos das Missões. Pretendia 

erigir-lhe uma capela onde residia no Campestre de Santa Maria. Ali, em um morro, 

estabeleceu o templo, realizando, diariamente, serviços religiosos, nos quais se dizia 

inspirado por Deus. Ao longo da encosta plantou cruzes que conduziam ao topo, onde 

descansava a capela idealizada, dedicada a Santo Antão, no interior da qual habitava a 

imagem que foi buscar nas citadas ruínas. Nesse seu lugar espiritual havia uma fonte de 

águas cristalinas, às quais se atribuíam poderes curativos, uma espécie de catolicismo 

ortodoxo em versão rural. Sua conduta irrepreensível, aliada à prática do bem e aos 

milagres que lhe foram impingidos, renderam-lhe a alcunha de “santo”. Ao ser divulgada 

sua fama, passou a atrair devotos e peregrinos. Afluíam oriundos não apenas de Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo, mas também argentinos e uruguaios. A partir daí, o eremita 

dá lugar ao líder religioso. 

O isolamento foi abandonado em detrimento de uma vocação messiânica. 

Contudo, continua a pregar em linha com o catolicismo ortodoxo, anunciando a palavra 

do Evangelho reconhecido pelo romanismo e as práticas devocionais em harmonia com 

o Vaticano, todavia, muito mais do que mero devoto. A simples utilidade de um objeto 

ou animal, por parte do monge, poderia ocasionar um “milagre”. Há o relato de Joaquim 

Borges que ilustra o fato. Tendo chegado de longa viagem a pé, e após o pouso daquela 

noite, foi-lhe cedida uma montaria que o conduzisse até a cidade da Lapa. O fato lendário 

é relativo ao animal que o transportava. Reza o conto que ele manquejava e, ao deixar o 

monge em seu destino, voltou para a fazenda sem o defeito que marcava suas passadas 

(Cabral, 1979, p. 116, 124-125, 135). Entretanto, a popularidade de João Maria trouxe 

apreensões, especialmente ao presidente da província. O general Andréia, consciente da 

ascensão do monge ao imaginário popular, enviou um grupo de médicos para investigar 

cientificamente a fonte de Campestre, tida como miraculosa. O laudo foi que a água tinha 

propriedades excelentes, mas nada sobrenatural. Contudo, uma vez que a fé no monge 

persistia, temendo que o grupo se tornasse uma multidão de fanáticos incontroláveis, 

ordenou sua prisão e posterior traslado para o Rio de Janeiro. Joaquim Silveira interpreta 
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isso como perseguição ao monge, especialmente por se portar como curandeiro. Adepto 

de uma espécie de curandeirismo, utilizava ervas que, associadas com suas rezas, cria-se 

sarar as enfermidades dos que o procuravam. Certamente, tal prática, embora muito 

comum pelos rincões da nação, associada à aglomeração de devotos, não era bem vista 

pela medicina, pelo governo e pela religião formal. Morre em 1869 nos Estados Unidos, 

depois de passar por Cuba, México e Canadá. 

 

II.2 Eu me vou deste serro,  de João Maria de Agostini 

 O texto transcrito a seguir foi publicado pelo jornal “A República” em 14 de 

dezembro de 1912. Trata-se de matéria baseada em documento cedido pelo deputado 

Telêmaco Borba, de autoria do monge João Maria de Agostini, regulamentando a 

continuidade dos serviços religiosos no Cerro da Província de Corrientes, na Argentina, 

após a sua partida. O objetivo de Telêmaco Borba foi de esclarecer informações 

caluniosas que estavam sendo dirigidas contra o monge à sua época (Karsburg, 2014, p. 

323-4).  

Eu me vou deste serro [cerro] e deixo por procurador perpétuo ao Senhor Antônio 

Valente, e sucessivamente a sua família; isto é, não havendo inconveniente, porque os 

doze protetores poderão fazer outro qualquer que seja digno; e por subprocurador seu 

filho Januário. 

As festas que se devem fazer em cada ano são 2 [duas]: a primeira é a de Nosso Senhor 

do Deserto, será feita na Quinta feira da Semana Santa; e a segunda, no dia três de maio 

que é a de Santa Cruz. 

Me parece que ninguém deve ter medo de vir aqui neste Santo Serro a visitar a imagem 

de Nosso Senhor do Deserto e da Santa Cruz, porque Deus protegerá a todos; por isso não 

devem ter medo dos contratempos, das águas, dos tigres, das cobras, dos homens de má-

vida e de todo o inferno junto, porque Deus pode mais do que tudo. 

Se alguém tiver medo, fará o sinal da Santa Cruz e de todo o coração dirá: “meu Senhor 

do Deserto, socorrei-me neste lance, livrai-me do pecado e do inferno que mereço e de 

todo mal que me possa acontecer pelo caminho deste Serro e em toda parte; e seja feita a 

vossa santa vontade e não a minha”. 

Os protetores serão doze, todos de São Luiz [Gonzaga, um dos antigos Sete Povos das 

Missões]: 
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1. Antônio da Silva; 2. José Leite; 3. Fidelis Antônio de Oliveira; 4. Joaquim Francisco; 

5. Manoel Antunes; 6. Salvador Leite; 7. Urbano Marques; 8. José Antônio Calixto; 9. 

Antônio Daniel; 10. Antônio de Oliveira; 11. José Sarmento de Souza; 12. E é o senhor 

Policarpo que será quem guiará todos em benefício deste santuário. 

Deus por sua grande misericórdia os tenha a todos ensinados para a eterna glória do céu, 

como eu os ensinei aqui na terra para este santo benefício (Apud Karsburg, 2014, pp. 323, 

324). 

 

II.2.1  O Nível Fundamental 

 O primeiro e mais abstrato dos níveis da estrutura semiótica é o nível fundamental. 

Assim: 

Entende-se por nível um plano horizontal que pressupõe a existência de 

outro plano que lhe é paralelo. Trata-se de um semema figurativo 

abstrato que serve de conceito operatório em linguística e que se 

identifica, em geral, no uso corrente, com outras denominações 

vizinhas, tais como plano, patamar, dimensão, instância, eixo, estrato, 

camada, etc. Os diferentes níveis podem ser enumerados ou avaliados 

a partir do plano horizontal no eixo da verticalidade, quer no sentido da 

altura, quer no da profundidade: no primeiro caso falaremos de níveis 

metalinguísticos (metassemióticos, metalógicos), no segundo, 

distinguiremos o nível de estruturas profundas e o das estruturas de 

superfície. Qualquer conotação eufórica ou disfórica que aí se 

acrescentar será de ordem metafísica ou ideológica e, como tal, não 

pertinente em semiótica (Greimas e Courtés, 2012, p. 339). 

 

No nível semiótico, no plano de estruturas semióticas profundas, percebem-se a 

sintaxe e a semântica fundamentais, e no plano das estruturas semióticas de superfície 

divisam-se a sintaxe e a semântica narrativas (Greimas e Courtés, 2012, p. 340).  Fiorin 

explica que é no nível fundamental que estão as categorias semânticas que funcionam 

como os alicerces ou fundamentos do texto (Fiorin, 2013, p. 21). Quanto a isto, 

percebemos oposições fundamentais no texto em análise. No caso, parece se tratar de 

amparo X desamparo, ou, ampliando ainda mais perdição X salvação, como a bênção 

final assevera, ao referir-se à eterna glória do céu. Na verdade, o último parágrafo deixa 

claro que o objetivo de tudo o que é dito no texto resume-se a isso: perdição, para os que 

abandonarem os ensinamentos do monge e salvação eterna para os que perseverarem 

contra todas as dificuldades. Dessa forma, no âmbito dos quadrados semióticos, temos: 

a) amparo     c) Desamparo 
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d) Não desamparo    b) Não amparo 

 

Ou: 

a) Salvação     c) Perdição 

       

d) Não perdição    b) Não salvação 

  

Estabelece-se, aqui, um resultado eufórico, quando é enfatizada uma condição 

final positiva. A situação transita do desamparo/perdição pela partida do monge (“Eu me 

vou deste serro”) para o não desamparo/não perdição, com o estabelecimento e a 

nomeação de nova liderança (“deixo por procurador perpétuo”, “por subprocurador seu 

filho”, “os protetores serão doze”), a normatização das festas (“as festas que se devem 

fazer em cada ano são 2 [duas]: a primeira é a de Nosso Senhor do Deserto, será feita 

na Quinta feira da Semana Santa; e a segunda, no dia três de maio que é a de Santa 

Cruz”), o encorajamento (“Me parece que ninguém deve ter medo de vir aqui neste Santo 

Serro a visitar a imagem de Nosso Senhor do Deserto e da Santa Cruz, porque Deus 

protegerá a todos; por isso não devem ter medo dos contratempos, das águas, dos tigres, 

das cobras, dos homens de má-vida e de todo o inferno junto, porque Deus pode mais do 

que tudo” e “Se alguém tiver medo, fará o sinal da Santa Cruz e de todo o coração dirá: 

‘meu Senhor do Deserto, socorrei-me neste lance, livrai-me do pecado e do inferno que 

mereço e de todo mal que me possa acontecer pelo caminho deste Serro e em toda parte; 

e seja feita a vossa santa vontade e não a minha’”), e o anúncio da eternidade final 

(“Deus por sua grande misericórdia os tenha a todos ensinados para a eterna glória do 

céu, como eu os ensinei aqui na terra para este santo benefício”). Sugere-se que a maior 

abstração seja o contraste entre vida e morte, sendo esta eufórica ou disfórica, segundo a 

guarda ou não dos ensinamentos do monge/Deus, como é comum em textos religiosos. 

 

II.2.2  O Nível Narrativo 

 Este é o segundo grau da estrutura semiótica, denominado nível narrativo. É 

assim, um segundo grau de complexidade da narrativa, quando são reconhecidos os 
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sujeitos, as ações e as manipulações. Barros (2011, p. 20) esclarece: “O programa 

narrativo ou sintagma elementar da sintaxe narrativa define-se como um enunciado de 

fazer que rege um enunciado de estado. Integra, portanto, estados e transformações”. O 

estudo da semiótica prevê como recurso facilitador a divisão do texto em sequências 

narrativas. Lançando mão deste recurso, dividiremos o texto em seis sequências, como 

segue: 

a. Primeiro parágrafo 

b. Segundo parágrafo 

c. Terceiro parágrafo 

d. Quarto parágrafo 

e. Quinto e sexto parágrafos 

f. Sétimo parágrafo 

 

A. Primeira sequência: “Não vos deixarei órfãos” 

Eu me vou deste serro [cerro] e deixo por procurador perpétuo ao 

Senhor Antônio Valente, e sucessivamente a sua família; isto é, 

não havendo inconveniente, porque os doze protetores poderão 

fazer outro qualquer que seja digno; e por subprocurador seu filho 

Januário. 

1) “Eu me vou deste serro” 

Aparentemente, há duas formas de abordar esta narrativa. A primeira é reconhecer 

a concomitância temporal dos momentos de produção do texto, quando o monge ainda 

era o líder do povo, e o da nomeação, entendida como o próprio documento. Neste caso, 

a nomeação coincide com o presente da narrativa, tendo como primeiro sujeito o monge 

que confere competência ao “líderes/povo” para a continuidade dos exercícios religiosos 

e sobre quem também se dá a manipulação. Por “performance”, entenda-se a fase de 

transformação de um estado para outro que é central à narrativa (Fiorin, 2013, p. 31). 

Dessa forma, pontua Barros (2001, p. 36):  

O percurso do sujeito é constituído pelo encadeamento lógico da 

competência, pressuposto, e do programa de performance, 

pressuponente, ou seja, o sujeito adquire competência modal e 

semântica, torna-se sujeito competente para um dado fazer ou 

performance e executa-o, passando a sujeito realizador.  

 



179 

 

Outra forma de entender o texto é reconhecer o presente do texto como indicativo 

de momento posterior à escrita, o momento em que o sujeito “líderes/povo” assumirá o 

desempenho da religião após a partida do monge. Em qualquer dos casos, o narrador 

inicia seu discurso com uma disjunção com o objeto/valor “permanência”. Tal pode ter 

sido motivado por dois fatores distintos, que geram resultados diferentes na análise da 

narrativa: 

a) É um enunciado de transformação ou de fazer. Segundo Fiorin (2013, p. 28): 

“são os que mostram as transformações, os que correspondem à passagem de um 

enunciado de estado a outro”. Isso se dá quando João Maria se retira do lugar onde fundou 

e liderava exercícios religiosos com o objetivo de continuar suas peregrinações. 

Estabelece um percurso de ação do sujeito “monge” com o objetivo de engajar-se 

novamente em sua obra de evangelização. No entanto, é ação reflexiva, que caracteriza 

automanipulação. Barros assim explica as formas de manipulação, tomando como base o 

relacionamento entre mãe e filho: 

Tentação: Se você come tudo, a mamãe leva você para ver o filme da 

Mônica. 

Intimidação: Como tudo, senão você apanha! 

Provocação: Duvido que você seja capaz de comer todo o espinafre! 

Sedução: Você é um menino tão bonito e que gosta tanto da mamãe, 

você vai comer tudo, não é? (BARROS, 2011, p. 29). 

 

Do mesmo modo, o monge se automanipula para deixar o local porque queria para 

si o valor “itinerância”. Encontrava-se em disjunção com o objeto “missão” e com o valor 

“itinerância”. Embora se apresentando como “solitário eremita”, costumava residir por 

algum tempo em localidades escolhidas por ele mesmo, a fim de levar vida isolada e 

dedicada a Deus. Não se demorava além de um ou dois anos no local, retirando-se para 

continuar sua jornada. Percebemos um programa narrativo reflexivo de aquisição, ao 

transformar a disjunção com o objeto missão e o valor itinerância, em conjunção. Trata-

se claramente de uma sanção positiva de sua itinerância. 

 b) Todavia, o mesmo enunciado pode ser analisado de outra forma. Quando João 

Maria fixava morada em algum lugar, comumente era “descoberto”, o que ocasionava a 

peregrinação de pessoas e a vinda de residentes, resultando aglomeração de famílias e a 

constituição de um povoado. Evitando ser mal visto pelos governantes por causa do 

contingente de pessoas ao seu redor, em época de convulsões sociais e conflitos armados, 
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percebe a necessidade de partir. Dessa forma, a fim de evitar perseguição política e 

religiosa, como as já sofridas em outras ocasiões, buscava manter sua liberdade. Neste 

caso, teríamos um enunciado de estado. Seria um programa narrativo reflexivo de 

privação. O sujeito monge estava em conjunção com o objeto “residência/povo”. Para 

não ser preso, entra em disjunção com tal objeto, a fim de conservar sua liberdade.  

 

2) “e deixo por procurador perpétuo ao Senhor Antônio Valente, e sucessivamente a sua 

família; isto é, não havendo inconveniente, porque os doze protetores poderão fazer outro 

qualquer que seja digno; e por subprocurador seu filho Januário” 

 A partida de João Maria significava também a vacância na autoridade religiosa sobre 

seus devotos. No entanto, há objetos de valor que quando o sujeito doa a outro, ainda 

assim não o perde. Este é o caso da autoridade. A autoridade religiosa não é baseada em 

mandatos, mas em prestígio e carisma. Neste caso, ainda que constitua outra, um ato de 

doação, não implicará privação. Colocando isto de outra forma, significa dizer que o 

monge fez os “líderes” entrarem em conjunção com a autoridade, sem que ele próprio a 

perdesse. Por exemplo, um professor está em conjunção com o saber. Todavia, ao 

transmitir conhecimento aos alunos para que entrem em conjunção com o saber, não o 

perde, ou seja, não entra em disjunção com ele. Embora seja doação, há a manutenção 

daquilo que foi doado.  

 No caso do monge, a permanência de sua autoridade fica comprovada pela 

história, pois ao regressar a lugares que estabeleceu serviços religiosos, era recebido e 

acatado. Na verdade, a autoridade do eremita é pressuposto e base para o estabelecimento 

da outra, vista agora no grupo de líderes. Isso quer dizer que o povo só recebeu a nova 

liderança por causa da autoridade de João Maria. Dessa forma, faz sua doação a um grupo 

que é nomeado e constituído por ele mesmo como líderes: o procurador, o subprocurador 

e os protetores. Assim, temos mais um enunciado de transformação. 

No que diz respeito a sua relação com o povo que liderava, estabelece-se outro 

enunciado de transformação ou de fazer, quando o monge priva o povo de sua 

presença/liderança. O sujeito povo que estava em conjunção com o valor liderança de 

João Maria, vê-se em disjunção. Neste caso, o sujeito que opera a transformação é o 

monge, e quem entra em disjunção é o povo. Não sendo ação reflexiva, temos a 
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manipulação do outro sujeito, isto é, o eremita manipula o povo. No entanto, este se 

decompõe em dois sujeitos. O monge concentrava em si o poder de comando. Sua 

ausência privaria o povo do valor “liderança”. Por isso, sua retirada exigiria fazer surgir 

do povo um grupo destacado de líderes. Destarte, é necessário observar a relação de João 

Maria com dois grupos distintos constituídos, que chamaremos de “lideres” e “liderados”. 

Quanto ao sujeito “líderes”, dá-se a manipulação por “tentação”, com um 

“tempero” de “sedução”. A primeira ocorre quando é oferecido um valor extremamente 

atraente a outro sujeito, o que o leva a submeter-se ou a praticar a ação que lhe é colocada. 

Assim, pelo prestígio e status do cargo religioso, os nomeados prontamente tenderiam a 

aceitar. No caso da segunda, a expressão “qualquer que seja digno” parece ser um 

enaltecimento das capacidades pessoais deles para estimulá-los a assumir o comando. 

Procede-se então uma aquisição transitiva, que é a doação aos líderes do poder para dirigir 

a religiosidade local. A expressão “não havendo inconveniente” e a abertura para que os 

protetores elejam outro procurador, denota a possibilidade de algum dos indicados não se 

submeter à manipulação por algum motivo. Aos líderes que assumirem seus postos e 

realizarem a “performance” esperada, há, então, para eles, uma implícita sanção positiva. 

No que diz respeito à relação do monge com o outro sujeito - “liderados” -, há um 

enunciado de estado, pois a conjunção com o objeto “liderança” é mantida, ainda que pela 

troca dos sujeitos responsáveis por sua “performance”. O propósito de João Maria foi 

exatamente esse. Ele concede a competência do fazer. Temos aqui, portanto, uma 

aquisição transitiva que é doação, em um programa narrativo de uso e um valor modal. O 

eremita se priva do comando e o confere ao povo, isto é, um grupo extraído dele. Ainda 

como povo, os “liderados” estavam em conjunção com o objeto “liderança” sob o sujeito 

“monge”. Agora sob os “lideres”, a conjunção persiste. A manipulação se dá por um misto 

de “sedução” e, possivelmente, a “intimidação”. No primeiro caso, o eremita parece 

colocar em destaque a capacidade do povo de “andar com as próprias pernas”, agora sob 

nova liderança, lembrando que os líderes vieram do meio deles. No segundo, o elemento 

de intimidação repousa no peso da inquestionável ordem do monge. Considerado santo, 

sua palavra estimulava a obediência. Havia no imaginário deles este contrato de 

obediência às santas palavras de João Maria. Certamente, temiam as consequências da 

desobediência. Assume-se como certa a sanção positiva quanto à aceitação do povo da 

nova liderança, por conseguinte, a realização satisfatória da performance. 
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Em ambos os casos, ou seja, quanto aos sujeitos “líderes” e “liderados” podem ser 

reconhecidas ações posteriores ao momento da escrita do documento, como vimos no 

início. Assim sendo, tratar-se-á não de continuidade da liderança, mas do estabelecimento 

de outra. Isso implica reconhecer, então, que a partida do monge impôs a disjunção com 

o valor “liderança”, o que provocou um enunciado de transformação para o 

estabelecimento de novos líderes para a conjunção com nova liderança.  

 

B. Segunda Sequência Narrativa: Regulamentação das Festas 

As festas que se devem fazer em cada ano são 2 [duas]: a primeira 

é a de Nosso Senhor do Deserto, será feita na Quinta feira da 

Semana Santa; e a segunda, no dia três de maio que é a de Santa 

Cruz. 

 Temos aqui mais um enunciado de estado. O sujeito “monge” manipula o sujeito 

“povo” para a manutenção das festas religiosas. Líderes e liderados já se encontravam em 

conjunção com estas festas sob o controle do monge, e continuariam, pela performance 

dos líderes. De certa forma, passa-se da possibilidade da disjunção para a continuidade 

da conjunção. A manipulação que se dá sugere a “tentação” e a “intimidação”, de forma 

semelhante ao que foi explicado acima. A competência é dada pelo monge, o poder fazer 

e o como fazer. Temos uma aquisição transitiva que é doação, em um programa narrativo 

de uso e um valor modal. A performance fica subentendida por causa da obediência cega 

que prestavam ao monge, e, consequentemente, na aceitação do documento e da liderança 

constituída por ele. Temos um programa de aquisição transitiva, quando o eremita doa os 

ensinamentos (embora sem se privar deles), prescindindo sua presença. Nisto, também, 

se constitui a renúncia do monge. Como no percurso anterior, a sua autoridade sugere o 

cumprimento do contrato, isto é, a realização da performance, e a resultante sanção 

positiva. 

  

C. Terceira Sequência Narrativa: Evitar o Medo Por Meio da Proteção de Deus 

Me parece que ninguém deve ter medo de vir aqui neste Santo 

Serro a visitar a imagem de Nosso Senhor do Deserto e da Santa 

Cruz, porque Deus protegerá a todos; por isso não devem ter 

medo dos contratempos, das águas, dos tigres, das cobras, dos 
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homens de má-vida e de todo o inferno junto, porque Deus pode 

mais do que tudo. 

 Há duas formas de se entender a primeira metade do primeiro parágrafo desta 

sequência narrativa. Primeiramente, como um enunciado de estado. Dessa forma, a 

expressão “ninguém deve ter medo de vir” sugere a continuidade de um estado, não a 

aquisição de competência para mudá-lo. Claramente indicar-se-ia o não ter medo, ou, não 

permitir o surgimento do medo. Deveriam manter-se destemidos e continuar a subir o 

serro para a realização do serviço religioso. Há uma manipulação, onde João Maria age 

sobre o povo para levá-los a tais continuidades. Utiliza a “tentação” e, possivelmente, a 

“sedução” como ferramentas de sua manipulação. No primeiro caso, oferece a 

oportunidade de adorar as imagens de “Nosso Senhor do Deserto e da Santa Cruz” como 

recompensa para o enfrentamento do medo. A sedução está ligada à pressuposta exaltação 

da fé e da confiança que eles tinham em Deus, que haveria de guardá-los na jornada. 

Temos aqui um novo enunciado, onde é oferecido ao povo o valor modal “Deus 

protegerá”. Devemos entendê-lo como uma embreagem temporal, quando o futuro, na 

verdade, indica um presente continuado, ou, um aspecto do presente. A religião cristã 

prega o constante cuidado de Deus. Se um pai diz a um filho: “sempre estarei ao seu 

lado”, não quer dizer que futuramente estará, mas que esteve, está, e estará ao lado do 

filho. Trata-se de conjunção com um agora que “nunca” irá desaparecer. A questão 

repousa no fato de que, ainda que um texto inteiro trate de um estado de conjunção, tal 

estado tem que levar à pressuposição, ainda que hipotética, da possibilidade de disjunção. 

Trata-se, igualmente, da pressuposição de anti-sujeitos que são sempre possíveis como 

agentes de disjunção. Por isso, “Deus guardará” denota exatamente a existência destes, 

indicando a continuada proteção divina.  Dessa forma, o “líderes/liderados” fará os 

investimentos de um saber fazer e um poder fazer para manter a conjunção. Em conjunção 

com o valor “Deus guardará”, os seguidores do monge seriam capazes de realizar a 

performance de ir ao cerro. 

Outra forma de colocar a questão sugere a associação do monge e Deus como um 

único sujeito. Sendo João Maria uma espécie de “messias”, constituía-se como agente 

divino, associado diretamente a Deus. Destarte, o sujeito monge/Deus estabelece a 

conjunção do povo/líderes com o valor “guardará”, indicando o tempo continuado de sua 

ausência nas ocasiões nas quais precisassem subir o serro para a realização dos serviços 

religiosos. Neste caso, temos um enunciado de transformação, quando o sujeito 
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monge/Deus confere competência ao sujeito “líderes/povo” a fim de realizarem a 

performance esperada “subir ao serro”, estando em conjunção com o valor “o cuidado de 

Deus”. Deste modo, o tempo do “guardará” será realmente futuro, indicando todas as 

ocasiões futuras em que “líderes/liderados” enfrentar perigo.  

Qualquer que seja o caso, o sujeito “monge/Deus” e/ou “monge” manipula o 

sujeito líderes/liderados valendo-se da “tentação”, o oferecimento de experimentar o 

esplêndido cuidado continuado de Deus, livrando-os dos perigos ocasionais, para aqueles 

que mantiverem a religiosidade. Talvez haja aí uma provocação, do tipo: “será que Deus 

não vos guardará?” Não há como perceber se a performance foi satisfatória e em que 

proporção de povo. Consequentemente, não há sanção observável. 

 A segunda metade do primeiro parágrafo traz novo enunciado de estado. Eles 

deveriam permanecer destemidos. Nele o sujeito “monge” manipula o sujeito 

“líderes/liderados” a permanecerem em conjunção com o valor modal “Deus pode mais 

do que tudo” e em disjunção com “medo dos contratempos, das águas, dos tigres, das 

cobras, dos homens de má-vida e de todo o inferno junto”. Estes se estabelecem como 

anti-sujeitos, exatamente como visto acima. É uma “aquisição de permanência”. A 

manipulação se dá pela tentação de desfrutar de tal “poder”. Claramente João Maria 

sobrepõe o poder do bem ao mal, estimulando a performance da ação que pretende que o 

sujeito “líderes/liderados” realize. Trata-se de um programa de aquisição transitiva, onde 

o monge doa confiança e destemor ao conduzir o povo à conjunção com o valor “Deus 

pode mais do que tudo”. De novo, não é possível mensurar quanto do povo manteve-se 

fiel e, por conseguinte, se obteve a sanção. 

 Da mesma forma, é possível entender o enunciado como se tratando não de 

continuidade, mas de transformação. Assim, a guarda de Deus se daria futuramente, 

indicando os momentos nos quais ocorressem os enfrentamentos com os anti-sujeitos 

nomeados. A manipulação se daria analogamente ao que foi descrito. 

 

D. A Quarta Sequência Narrativa: Antídoto ao Medo 

Se alguém tiver medo, fará o sinal da Santa Cruz e de todo o 

coração dirá: “meu Senhor do Deserto, socorrei-me neste lance, 

livrai-me do pecado e do inferno que mereço e de todo mal que 
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me possa acontecer pelo caminho deste Serro e em toda parte; e 

seja feita a vossa santa vontade e não a minha”. 

 Essa sequência destaca a fraqueza humana. Justifica ser tomada separadamente, 

embora semanticamente unida à anterior, devido à alternância do discurso direto e 

indireto a cada parágrafo, como veremos à frente. Embora o medo não devesse ser 

permitido, é certo que haveria de visitá-los. Assim, se entrassem em conjunção com o 

medo, deveriam buscar a disjunção. O monge aponta o poder fazer: a reza que toma a 

maior parte do parágrafo. Como é o sujeito “povo” que agirá sobre si mesmo, trata-se de 

um programa narrativo de privação, isto é, a renúncia do medo. A performance não pode 

ser verificada, e, por isso, não há sanção verificável. A automanipulação se daria pela 

exaltação na confiança no poder da reza e daquele que a estabeleceu. 

 

E. Quinta Sequência Narrativa: Nomeação dos Protetores 

Os protetores serão doze, todos de São Luiz [Gonzaga, um dos 

antigos Sete Povos das Missões]: 

1. Antônio da Silva; 2. José Leite; 3. Fidelis Antônio de Oliveira; 

4. Joaquim Francisco; 5. Manoel Antunes; 6. Salvador Leite; 7. 

Urbano Marques; 8. José Antônio Calixto; 9. Antônio Daniel; 10. 

Antônio de Oliveira; 11. José Sarmento de Souza; 12. E é o senhor 

Policarpo que será quem guiará todos em benefício deste 

santuário. 

 Nesta sequência narrativa o monge confere competência aos líderes, destacando-

os e separando-os assim dentre o povo. Há uma aquisição transitiva que é doação, em um 

programa narrativo de uso e um valor modal. Eles, que estavam em disjunção com a 

autoridade, como dito anteriormente, recebem-na de João Maria, entrando em conjunção 

com ela. Trata-se de uma aquisição transitiva quando não se perde o que foi doado, como 

explicado anteriormente. A manipulação se dá por tentação e sedução, como explicado 

anteriormente. 

 

F. Sexta Sequência Narrativa 

Deus por sua grande misericórdia os tenha a todos ensinados para 

a eterna glória do céu, como eu os ensinei aqui na terra para este 

santo benefício. 
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 João Maria profere uma bênção sobre o povo. Aqui parece ser o caso de um 

enunciado de transformação que resulta em outro enunciado, mas de estado. Eles já eram 

ensinados: “como eu os ensinei aqui na terra para este santo benefício” e deveriam 

permanecer nos ensinamentos do monge. Do ponto de vista cronológico, a primeira ação 

é do sujeito “monge”.  Ele ensinou o povo, um programa de aquisição transitiva onde a 

doação não implica privação, como exemplificado no caso da autoridade conferida aos 

líderes. Agora tendo recebido e mantendo a competência “ensino”, temos um enunciado 

de estado.  

 A obra de Deus, cronologicamente posterior, é a de mantê-los ensinados, assim 

aptos a entrar em conjunção com o valor “santo benefício”, que, pela referenciação, é o 

mesmo que “eterna glória do céu”. Deus os manteria ensinados por sua grande 

misericórdia, como diz a primeira parte da bênção do monge.  Deus se estabelece como 

outro sujeito. O monge dá a Ele o poder/quer fazer, que implica a conservação da 

competência “ensino” no “líderes/liderados”. A manipulação se dá por sedução, quando 

o monge destaca a grande misericórdia de Deus. Ao realizar sua performance, Deus 

coloca “líderes/liderados” em conjunção com o valor “eterna glória do céu”. A disjunção 

é pressuposta, ou seja, no caso de abandonarem os ensinamentos, perderiam a conjunção 

com o valor “eterna glória do céu”. 

 

II.2.3  Nível Discursivo 

 Este nível prevê a análise do plano de conteúdo por meio de mecanismos de 

instauração de pessoas, espaços e tempos no enunciado: a debreagem e a embreagem. A 

debreagem faz parte dos implícitos da enunciação; é, conforme Greimas e Courtés (2008, p. 

86), aquela operação em que a instância de enunciação disjunge de si e projeta para fora de si, no 

momento da discursivização, certos termos ligados a sua estrutura de base, com vistas à 

constituição dos elementos fundadores do enunciado, isto é, a pessoa, o espaço e o tempo.   Barros 

(2001, p. 75) ilustra como a debreagem se processa por meio do seguinte esquema: 
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A embreagem, por seu turno, é entendida como um “mecanismo de projeção da 

enunciação no enunciado”, quando são suspensas as oposições quanto à pessoa, tempo e 

espaço (Fiorin, 2013, p. 74). Tanto as debreagens, quanto as embreagens determinarão o 

que se diz quanto ao tempo, espaço e ator, organizando assim a narrativa.  

Na primeira sequência do texto em questão, temos um enunciado enunciativo: a) 

é marcado pelo discurso direto e a debreagem vista na clara demarcação de um “eu” – o 

monge, e um “tu” – o povo; b) a utilização do presente denotando o “agora”; e c) um 

“aqui” explicitado no “serro”. A utilização deste recurso, uma “astúcia da enunciação” 

como diz Fiorin, provoca os efeitos de proximidade entre os sujeitos, de subjetividade e 

especificidade, onde o enunciador estabelece e determina os fatos e emite juízo de valor. 

O “eu” evidencia-se como uma debreagem interna de segundo grau. O enunciador e o 

enunciatário pressupostos “desdobram-se”, respectivamente, em um narrador e um 

narratário. No entanto, a narrativa escrita na forma de discurso direto, apresenta o monge 

João Maria como uma personagem instalada no texto, portanto um interlocutor, em 

diálogo com o intercolutário “líderes/liderados”. É ele quem fala do início ao fim do texto. 

O “agora” se estabelece como tempo presente, ou seja, é a concomitância com o presente. 

Também no presente está a nomeação do procurador. Este é o “momento de referência” 

para as demais ações do texto. Assim, remete-se ao futuro a hipótese do procurador e /ou 

subprocurador serem substituídos em virtude de qualquer problema. 

 Na segunda sequência, quando o monge regulamenta as duas festas religiosas 

anuais, o discurso direto é quebrado, passando-se ao discurso indireto. Neste caso, o 

monge retrocede ao papel de narrador e o “líderes/liderados” torna-se narratário, voltando 

à debreagem de primeiro grau. Temos, aqui, um enunciado enuncivo16, marcado pela 

                                                      
16 , Debreagem enunciva, conforme Fiorin (1999, p. 172), é aquela que “instaura no enunciado os actantes 

do enunciado (ele), o espaço do enunciado (algures) e o tempo do enunciado (então).” (grifos nossos) 
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instalação de um “ele”: “as festas”; um tempo genérico de um “então” de cada ano; e um 

espaço “lá”, embora ainda se referindo ao Serro. Tal recurso faz o enunciado assumir 

caráter de norma objetiva. O distanciamento entre os sujeitos é outra característica que 

destaca a autoridade do monge e a sujeição do “líderes/liderados”. 

 A terceira sequência retoma o discurso direto, exatamente como foi descrito na 

primeira sequência: uma debreagem interna de segundo grau, onde o “monge” e 

“líderes/liderados” são interlocutores em diálogo. Constitui-se, assim, em enunciado 

enunciativo, especificando o “eu/tu”, o “agora” e o “aqui”. Tomando-se o tempo presente 

como referente, fala-se do cuidado de Deus em todas as vezes que, futuramente, subissem 

o serro para os serviços religiosos. Ou, na outra hipótese sugerida, haveria uma 

embreagem de tempo, se a expressão “Deus protegerá” for analisada dentro da 

consciência religiosa do povo, que estabelece o constante cuidado de Deus. Nesta 

perspectiva, o futuro expressaria um tempo continuado e sempre presente, exaltando a 

confiança na proteção de Deus que eles já possuíam. 

 De novo, o discurso direto alterna-se com o indireto. Temos então a quarta 

sequência. Nela, João Maria prevê a ocorrência provável do medo e normatiza aquilo que, 

então, deveria ser feito: uma reza específica. Temos um enunciado enuncivo, marcado 

por um ele indeterminado “alguém”; um tempo futuro e hipotético “então”, no caso, o 

futuro do subjuntivo, ainda que pelo uso da partícula condicional, tendo como referencial 

o presente da narrativa; e um lá, ainda que percebido como a subida do morro. A reza é 

colocada como “fórmula” (caráter objetivo e imparcial) e fica destacada, mais uma vez, 

a autoridade do monge (distanciamento). 

 A quinta sequência mantém o discurso indireto, pois João Maria continua a ditar 

as regras, conforme mesma descrição acima. O exercício das funções é remetido para o 

futuro em relação à normatização que o monge faz. Colocando isto de outra maneira, 

significa dizer que eles assumiriam imediatamente após a partida do anacoreta. Há, aqui, 

a possibilidade de entender o tempo da nomeação como uma embreagem. Neste caso: “os 

protetores serão doze”, e quanto ao décimo segundo, Policarpo: “será quem guiará todos 

em benefício deste santuário”, indicariam a ideia do presente. Em outras palavras, 

implicaria dizer que os doze nomeados passam a ser os administradores da comunidade, 

enquanto Policarpo, por sua vez, assume o papel de comandante dos serviços religiosos 

do local no tempo presente, concomitante à escrita do documento, como já foi referido. 
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 A sexta sequência retoma o discurso direto. Novamente, temos o “eu-tu” 

claramente marcado no texto, bem como o “agora” e o “aqui”. Temos, portanto, um 

enunciado enunciativo, produzindo um efeito de subjetividade e de proximidade entre o 

enunciador e o texto. A ação de Deus é expressa no presente do modo subjuntivo, 

destacando o desejo de João Maria para que a “ação” divina se cumpra. Tal ação dizia 

respeito a manter no “líderes/liderados” a competência do “ensino", a fim de que 

entrassem em conjunção com o valor “a eterna glória do céu”, como vimos. A ação de 

Deus é manter aquilo que o monge havia feito, pois foi o monge quem os ensinou. A ação 

de João Maria é descrita no pretérito perfeito, tendo como referente o tempo presente do 

diálogo. Há uma espécie de paralelismo que confirma a sinergia entre Deus e o monge, 

evidente no caráter messiânico de João Maria: 

Deus Monge = “eu” 

“os tenha a todos ensinados” “como eu os ensinei” 

“para a eterna glória do céu” “aqui na terra para este santo benefício” 

 

 Tanto João Maria quanto Deus realizavam sua obra na terra, ensinando e 

mantendo o ensinamento, a fim de que recebesse a glória eterna no céu. A única diferença 

é que Deus atua do céu na terra, enquanto o monge atua da terra. Fica implícito que “o 

que se faz na terra ecoa no céu”, ou seja, a permanência ou não no ensinamento 

evidenciaria o destino eterno. 

Agora, pensaremos como essa narrativa aparece no nível semântico. O texto em 

tela é classificado como temático-figurativo. Indicam-se, portanto, dois procedimentos: 

figurativização e tematização, que vão cobrir toda a narrativa, os atores, o tempo e o 

espaço com densa carga de significado. A semântica da narrativa já teve seus elementos 

especificados anteriormente. São sujeitos: o “monge”, o “povo”, o “líderes/liderados”, e 

“Deus”; apresentam-se como anti-sujeitos águas, tigres, cobras, homens de má vida, e 

inferno. De igual forma, a encosta íngreme do cerro estabelece-se como dificuldade a ser 

vencida.  

São percebidos três discursos temáticos. O primeiro é a preocupação e o cuidado 

do monge para com a continuidade dos serviços religiosos devido à sua partida, 

desenvolvido com traços temáticos, tais como “partir” (“eu me vou”), “procurador 
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perpétuo”, “doze protetores”, “subprocurador”, “festas”, “imagem”, etc. O segundo 

percurso temático é o de encorajamento quanto aos perigos possíveis que o 

“líderes/povo” enfrentaria na subida do serro para a realização da religião. Para tanto, 

ocorrem como marcas temáticas “medo”, “poder de Deus”, “proteção”, “águas”, “tigres”, 

“cobras”, “homens maus”, “inferno”, “eterna glória” e “santo benefício”. A terceira 

sequência temática, aquela que perpassa a primeira e a segunda, é a eternidade garantida 

mediante a perseverança.  

Na divisão que propusemos para o texto, a primeira sequência assemelha-se ao 

texto temático, por ser a nomeação do procurador e do subprocurador. Do mesmo modo, 

a segunda sequência, por ser discurso indireto, e a regulamentação das festas anuais, mas 

com forte teor semântico devido à utilização dos termos religiosos: Nosso Senhor do 

Deserto, Semana Santa e Santa Cruz. A terceira sequência é acentuadamente figurativa, 

não apenas pela utilização dos termos religiosos, mas também pela “personificação” do 

medo por meio de sua materialização: águas, tigres, cobras, homens de má vida, inferno. 

Além disso, fala-se da proteção divina.  

A quarta sequência é um discurso indireto de encorajamento. João Maria 

especifica uma reza para “garantir” o livramento diante de qualquer potencial perigo. 

Equilibram-se, assim, os conteúdos figurativo e temático. A quinta sequência é temática, 

pois consta, tão-somente, da estrita nomeação dos doze protetores. A sexta e última 

sequência é, mormente figurativa, por se tratar de uma espécie de “bênção” proferida pelo 

monge, mas conserva algum conteúdo temático. 

Por fim, vejamos como as isotopias encontradas no texto podem sugerir alguma 

intertextualidade. Certamente, tratando-se de texto religioso do catolicismo popular 

brasileiro, ecoam nele não só as vozes da Bíblia, na referência ao cuidado de Deus, a 

“eterna glória do céu” e o “inferno”, mas também os ecos das crenças populares, como a 

reza estabelecida como uma “fórmula mágica”, cuja recitação garantiria o livramento do 

perigo. Os anti-sujeitos listados: “águas”, “tigres”, “cobras”, “homens maus”, “inferno” 

simbolizam o mal. Do ponto de vista social, o texto se destaca como uma “estrutura de 

plausibilidade”, ou seja, recurso para que aquele grupo social, estabelecido pelo monge, 

encontrasse na religião ali estabelecida o incentivo e a esperança que suavizasse a 

rusticidade de suas vidas. 
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II.3 Breve Biografia de José Manoel da Conceição 

Conceição, como ficou conhecido da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

nasceu paulistano da “gema”. Foi na “Mesopotâmia Paulista”, a cidade de São Paulo, 

onde José Manoel da Conceição deu o seu primeiro brado logo ao sair da madre. Nasceu, 

em plena gestação do Império Brasileiro, em 11 de março de 1822. Aparentemente, a 

vocação para a “independência” estava em seu sangue, o que o que pode ser percebido 

não apenas no que diz respeito ao seu primeiro chamado ao sacerdócio católico, mas, de 

certa forma, também quanto à prática de sua ordenação protestante posterior, como 

veremos. Haveria de empunhar uma “Bíblia evangélica” em riste, declarar sua 

independência do catolicismo, algo que começou às margens do ribeiro de Ipanema, junto 

à comunidade protestante. Seria sua única arma nas batalhas religiosas que travaria como 

apóstolo do protestantismo. Era filho de Manoel da Costa Santos, português, e Cândida 

Flora de Oliveira Mascarenhas, carioca, neta de açorianos. Tendo como padrinho seu tio-

avô e padre José Francisco de Mendonça, tornou-se seu “filho” depois do falecimento de 

sua mãe e as novas núpcias de seu pai (MATOS, 2004, p. 297). Foi essa a família que 

conheceu como “sua”, pois foi muito cedo assumido pelo padrinho. Isso percebemos por 

meio de seu próprio testemunho: “O padre José Francisco de Mendonça, irmão de meu 

avô Manuel Francisco de Mendonça, criou-me e educou-me” (Ribeiro, 1995, p. 7-9). 

Assim, José Manoel cresceu em Sorocaba, interior de São Paulo, local da primeira 

“aparição” daquele que seria conhecido como o “Seu” João Maria, primeiro “monge” do 

Contestado. É curioso que, mesmo após renunciar ao catolicismo, José Manoel não 

atribuía à crença de sua família peso majoritário de heresia, mas reconhecia-a como 

“evangelho”. Parece que percebia na religião praticada por “seus pais” um misto de 

tradições católicas com princípios evangélicos, todavia, sendo esses os prevalentes. 

Boanerges Ribeiro (1995, p. 11) dá uma mostra do catolicismo praticado na época, 

transcrevendo um extrato do testamento de um padre, onde aparece a invocação a Maria 

como Mãe Santíssima, advogada dos pecadores, São José, Anjo da guarda, e, ainda, 

Espíritos Bem-aventurados.  

É digno de nota que, após sua conversão ao protestantismo, reconheça como 

“evangelho” crença que conserve, ainda, tantos elementos da doutrina romana. Veremos 

no devido momento que tal “fé” não diferia basicamente daquilo que cria o primeiro 

monge do Contestado, João Maria de Agostini. Intelectualmente, tudo indica, José 

Manoel foi nutrido com o jansenismo, o que explica suas tendências protestantes 
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posteriores. Aos doze anos estudou na classe de primeiras letras do padre Jacinto 

Heliodoro de Vasconcelos, em Sorocaba, onde se utilizava o Catecismo do bispo Colbert, 

de Montpellier, obra vetada pelo vaticano por ser seu autor jansenista (Hack, 2001, p. 68). 

 

 

Figura 10 José Manoel da Conceição 

 

Embora José Manoel, em plena adolescência, certamente tenha estudado o 

Catecismo de Meninos, nível próprio para sua idade, e não o Catecismo de Adultos (no 

qual se via a base para a sentença católica), é provável que, arguto e atento, respirasse os 

ares do ambiente onde se encontrava, inalação que se daria mesmo que 

inconscientemente. É possível que José Manoel tenha sido profundamente marcado pela 

ideia da penitência, prática que se destaca no catecismo que estudou. Enfatiza que é por 

ela que o pecador dá satisfação a Deus pelos seus pecados, após a confissão auricular. A 

fórmula de confissão (Confiteor) do catecismo intensifica o peso de culpa das faltas 
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cometidas, ainda que distribuído nos “ombros” de vários “confessores divinos”, seus 

santos devotos (Ribeiro, 1995, p. 14). 

Ribeiro (1995, p. 14) lembra que a “confissão do Cathecismo dispensa sacerdote; 

apega-se a toda a corte celeste e, ainda, aos ‘irmãos’ mas a aplicação da expiação de Cristo 

no Calvário não dispensa a penitência ‘em toda a nossa vida’”. Depois de concluir as 

primeiras letras, estudar latim e ler obras clássicas, já com 18 anos, começa a ler a Bíblia. 

Logo de início, encontra incongruência entre sua Sagrada leitura e a doutrina católica. 

Percebe a inconsistência do celibato imposto aos padres com a ordem da procriação, dada 

pelo Criador ao primeiro casal no livro de Gênesis (Ribeiro, 1995, p. 17). Para concretizar 

seu desejo de ser sacerdócio católico, José Manoel deixa Sorocaba e vai estudar em São 

Paulo, o que se deu, provavelmente, entre 1840 e 1842. Foi em 30 de abril desse ano que, 

aprovado nos exames episcopais, foi tonsurado e recebeu a ordem de subdiácono. 

O não conformismo de José Manoel mostrou-se também político, quando 

engrossou as fileiras dos adeptos da Revolta Liberal que eclodiu em Sorocaba, em 17 de 

maio de 1842. Seguindo o exemplo de seu tio-avô, assinou a Acta da revolta (Ribeiro, 

1995, p. 20, 21). José Manoel vai exercer suas atividades religiosas em Ipanema, perto de 

Sorocaba, onde o governo imperial havia implantado uma fundição. Na localidade havia 

escravos e operários alemães, obviamente luteranos, chefiados por um inglês de nome 

Godwin, onde também pôde travar amizade com um dinamarquês, que carregava o 

antropônimo Langaard (Ferreira, 1992, p. 44, 45). Boanerges Ribeiro informa que eram 

vinte e sete famílias de alemães, acrescidas das do inglês e do dinamarquês. O contato 

com os estrangeiros causou profundo impacto no religioso católico, especialmente a 

dedicação que tinham na devoção diária, a ponto de considerar se a religiosidade deles 

era a mesma praticada no Brasil. O referido autor observa que a atitude de José Manoel 

foi contrária àquilo que aprendera, uma vez que o catecismo que estudara chamava os 

protestantes de hereges, destinados ao inferno. Curiosa e paradoxalmente, embora os 

execrasse, ao mesmo tempo, o catecismo se ligava aos protestantes, por terem as mesmas 

raízes agostinianas. 

Foi apenas em 1843, depois da Revolta Liberal, que as ordenações se reiniciaram 

na região de Sorocaba. No entanto, José Manoel continuaria no “estaleiro”, sob a alegação 

de que, contra ele, corria processo eclesiástico por ter participado da insurreição. Não era 

só isso: já lhe pesava, também, a acusação de confraternizar com os hereges estrangeiros 
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(Ribeiro, 1995, p. 23, 24). O subdiácono desenvolveu certa simpatia pelos protestantes, 

fruto do impacto da religiosidade deles aliada ao possível favorecimento ocasionado por 

suas prováveis influências jansenistas. Contudo, poderia ser, ainda, uma evidência da 

inclinação de beneficiar não conformistas e perseguidos? Finalmente, em 29 de setembro 

de 1844, José Manoel é ordenado diácono, e retorna a Sorocaba, onde batizou os filhos 

da família híbrida evangélico-católica de seu grande amigo, o dinamarquês Langaard. Em 

29 de junho de 1845, com 23 anos, foi ordenado presbítero e logo transferido para 

Limeira. Embora todos os padres signatários da Revolta Liberal tenham sido anistiados, 

o documento do perdão tornou-se também a memória do delito. Destarte, premia a 

necessidade de uma transferência, o que veio imediatamente, mais para o interior, para a 

cidade de Limeira (Ribeiro, 1995, p. 24). 

O não conformismo de José Manoel quanto à religião majoritária do Brasil foi 

assumindo contornos de ruptura, decepcionado com seu almejado sacerdócio católico e 

as perseguições que sofria por “seu protestantismo”. Sua batina se mostrava cada vez 

mais “rota”, revelando sob ela uma vestimenta simples, de alguém que quer “ir para a 

roça”, caminho do sertão. A itinerância pelo interior aparentemente começava a pulsar 

em suas veias, uma espécie de chamado a sussurrar em seus ouvidos. Cerca de um mês 

depois de receber a visita de Alexander Blackford em novembro de 1863, “pendura a 

batina”. Sua amizade com o seu visitante presbiteriano se fortaleceu, atraindo o à cidade 

de São Paulo a fim de estudar a Bíblia, para finalmente render-se ao batismo protestante. 

Em 28 de setembro de 1864 entrega sua carta renúncia ao bispo, e em 29 de dezembro de 

1866 é emitida sua excomunhão (Hack, 2001, p. 71-4). Depois de alguns anos de 

ministério itinerante, revisitando especialmente as paróquias onde havia servido como 

sacerdote católico, beneficiando-se dos caminhos abertos pelo café, morre tido como 

indigente. Alderi Souza de Matos assim narra os momentos derradeiros do bandeirante 

do protestantismo nacional: 

Perto de Piraí, indo à estação da via férrea, anoiteceu e ele buscou 

abrigo numa casa à beira da estrada. Um policial, vendo-o descalço e 

mal-vestido, o levou preso como indigente. Nos três dias que passou na 

prisão, gastou os seus últimos recursos, tendo de seguir a pé para a 

capital. Ao aproximar-se da cidade, às quatro horas da tarde do dia 24, 

caiu desfalecido à beira do caminho, na estrada da Pavuna. Foi levado 

para a enfermaria militar do Campinho, onde recebeu carinhosa 

assistência. Mudaram-lhe as roupas e lhe deram um caldo; só respondia 

com monossílabos e movimentos da cabeça. Pediu para “ficar só com 

Deus”. Naquela madrugada, 25 de dezembro de 1873, o Rev. Conceição 

morreu enquanto dormia (MATOS, 2015, p. 1). 
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II.4 Oh! Que terra, de José Manoel da Conceição 

 Segue um dos hinos compostos por José Manoel depois de ordenado pastor presbiteriano. 

Oh! Que Terra 

Rev. José Manoel da Conceição 

 

Dou de mão à vaidade, 

Só a ti quero, Senhor! 

Lá verei com equidade 

Da tua face o resplendor 

 

Vou, ó Deus, ao céu brilhante, 

Esta vida é sonho vão; 

Assim fôra neste instante, 

Vêr de Deus o galardão! 

 

Oh! que terra! que morada 

Gloriosa além nos céus! 

Lá sorrindo-se enlevada 

Minh’alma verá a Deus! 

 

Meu cadaver cá na terra, 

Esperando, dormirá, 

Té soar a final trompa, 

E com Christo se achará! (Apud LESSA, 1935, p. 91). 

 

II.4.1 Nível Fundamental 

 No nível fundamental, a mesma oposição encontrada no texto de João Maria de 

Agostini é encontrada aqui. Embora os opostos amparo X desamparo não sejam claros, 

pode ser pressuposto na clara relação de oposição, central na letra do hino de José Manoel 

da Conceição, entre vida presente X vida futura, algo muito próximo dos opostos mais 

abrangentes no texto anterior, entre perdição/morte e salvação/vida eterna. Pode-se dizer 

que amparo X desamparo são reflexos da crença perdição/morte X salvação/vida eterna 

para a presente vida. Fiquemos, pois, com a oposição que é mais clara e evidente: 

 

a) Vida futura       c) Vida presente 
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d) Vida não presente      b) Vida não futura 

 

 De forma análoga ao primeiro texto, o resultado é eufórico, perceptível na clara 

condição final benéfica e vantajosa. A situação transita da presente vida caracterizada 

pelo desamparo e sofrimento, para o não desamparo/não sofrimento, na aspiração 

imediata do céu e da ressurreição final. O texto olha para o “lá” e o “depois”. Percebe-se 

que quase todas as estrofes, exceto uma, contrapõem a vida presente com a do porvir. 

Estruturam-se obedecendo tal contraste: a primeira tem como sentido terra (A) -> céu (B), 

a segunda repete o roteiro da primeira, a terceira focaliza apenas o céu, e a quarta 

inaugurará novo percurso, seguindo o modelo original. Destarte, temos: 

   A -> B 

   A ->B 

   B    

A -> B 

 

 Claramente, percebe-se que a ênfase é o “céu”, o que pode ser visto e explica a 

existência de uma estrofe que só fala dele, sem contrastá-lo com a “terra”. A letra é, na 

verdade, um itinerário, onde o enunciador parte da terra, desprezando seus vis valores, e 

alcança o céu. Lá permanece na segunda e terceiras estrofes. É o ponto final. No entanto, 

a quarta estrofe estabelece o clímax, indicando o momento da ressurreição final e o soar 

da trombeta que anuncia a chegada deste momento. Para tanto, a morte e o corpo putrefato 

são evocados como anticlímax máximos. Encerra-se com a disjunção com a morte e 

conjunção com a vida plena e eterna. 

 

II.4.2 Nível Narrativo  

No nível narrativo, podemos reconhecer duas sequências narrativas, que dividem 

a composição em sua exata metade. Assim: 

1) Primeiro percurso: primeira e segunda estrofes. Nele vemos José Manoel 

dialogando com Deus, exaltando e almejando a vida celestial, onde se vê Deus, 

em detrimento da presente vida fugaz e passageira; 

2) Segundo percurso: terceira e quarta estrofes. Agora José Manoel fala com um 

“tu” pressuposto, que possivelmente inclui sua própria “alma”, que é citada 
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por ele na terceira estrofe. O teor do seu diálogo é o mesmo do primeiro 

percurso, notando-se, todavia, um clímax ao tornar o contraste entre as vidas 

presente e futura ainda mais severo. 

 

A. Primeiro percurso 

Estrofe 1 

Neste percurso percebemos atribuídas ao sujeito a competência de “abandonar a 

vaidade”, “o querer unicamente o Senhor” e a garantia de “ver a face resplandecente de 

Deus” futuramente. Temos aqui um enunciado de fazer. Assim: “Dou de mão à 

vaidade/Só a ti quero, Senhor!” mostra a transformação do estado de estar subjugado pela 

vaidade, para a liberdade de querer apenas ao Senhor. Dessa forma, altera-se também da 

condição disfórica para a eufórica. “Vaidade” se opõe ao valor buscado “Senhor” como 

forças opostas que disputam a influência na vida do enunciador. Este despreza a primeira 

e confessa total lealdade e submissão ao segundo. A vaidade surge como força antagonista 

ou remissiva. Luiz Tatit a define como “forças que retardam a transformação e aumentam 

a tensão de sua espera” (2007, p. 223). O tempo que o enunciado se dá é o presente, que 

na verdade, se aplica ao período da vida humana como a vemos. 

“Lá verei com equidade / Da tua face o resplendor”. O enunciador confere a si um 

saber específico quanto a um “lá” e um “depois”. Almeja-se o estado de transformação 

permanente na conjunção com o valor “ver com equidade a face do Senhor e seu 

resplendor”. Nesse sentido, é possível dizer que se trata também de um enunciado de 

estado. A face do Senhor impõe a ideia de proximidade e de intimidade. O tempo é futuro 

e muito almejado. Nisto encontramos uma automanipulação percebida como “tentação”. 

O céu brilhante é apresentado como valor positivo, uma “tentação” a fim de que a vaidade 

seja definitivamente abandonada. De certa forma, o mesmo ocorre com os enunciatários. 

Este enunciado demonstra pura euforia, na confiança da salvação futura. 

 

Estrofe 2 

Aqui são atribuídos ao sujeito a competência de “ir ao céu brilhante”, o desejo de 

concretizar a ida o quanto antes e o saber que “a presente vida é vã”. “Vou, ó Deus, ao 
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céu brilhante”: há clara embreagem temporal, quando o futuro é antecipado para o 

presente para conceder maior vivacidade à experiência ansiada. Atribui-se, assim, 

também a certeza do fato futuro, tão certo como se vive o presente. Por atribuir a si a 

competência de ir ao céu, trata-se de enunciado de fazer. O céu é brilhante contrastando 

com as trevas da presente existência terrenal. De igual forma a oposição entre as duas 

realidades é perceptível na referência à futilidade da presente vida, o que implicitamente 

afirma a realidade sempiterna daquela futura. “Esta vida é sonho vão” é um enunciado de 

estado, onde há conjunção do sujeito com a fugacidade da presente vida. A referência a 

sonho qualificado como “vão” enfatiza ainda mais a ideia de futilidade que o texto confere 

à atual existência humana.  

Neste sentido, a manipulação aqui acontece por intimidação, quando é oferecido 

um valor negativo que se quererá evitar. O reconhecimento da precariedade presente 

prepara a súplica que anela para já a concretização do anelo daquilo que está por vir: 

“Assim fôra neste instante / Vêr de Deus o galardão!”. Quer-se a conjunção com o “ver 

de Deus o galardão” no agora. Por isso, transparece um enunciado de fazer, pois busca-

se a transformação do estado. O galardão aqui é claramente identificado com a própria 

salvação, isto é, a morada com Deus nos céus. 

 

B. Segundo Percurso 

Terceira estrofe 

 Percebe-se o saber do sujeito que a morada futura é gloriosa e celestial, bem como, 

sua competência para permanecer em conjunção com ela, quando chegar a hora. O início 

da terceira estrofe: “Oh! que terra! que morada/ Gloriosa além nos céus!”, lembra a todos 

que o ser humano é físico. Embora viva espiritualmente com Deus nos céus por 

determinado tempo, haverá de ressurgir para voltar a viver na terra restaurada ao seu 

padrão original. José Manoel se eleva aos céus, e junto com ele, todos os seus 

enunciatários. Tendo conduzido a si mesmo e a todos às moradas celestes, permanece em 

conjunção com este valor e estado. Tal é a única conjunção possível para o momento, 

pela fé, pela imaginação. Por isso, é enunciado de estado: “são os que estabelecem uma 

relação de junção (disjunção ou conjunção) entre um sujeito e um objeto” (Fiorin, 2013, 

p. 28).  
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 A euforia vista na linguagem extática é fruto da antecipação imaginativa da 

bênção e glória celestiais: “Oh! que terra! que morada/ Gloriosa além nos céus!”. A 

embreagem temporal da primeira sentença é assim mantida como se fosse a experiência 

que já está sendo vivida. A morada gloriosa nos céus liga-se à extrema e incomparável 

alegria da alma junto a Deus: “Lá sorrindo-se enlevada / Minh’alma verá a Deus!”. 

Novamente, um enunciado de estado, pois a alma está em conjunção com os valores 

“alegria” e “Deus”. Até aqui, é a alma do homem que está com Deus, não ainda o seu 

corpo. Do ponto de vista do enunciador, a manipulação continua sendo a “tentação”, pois 

tem o claro propósito de, pela visão da glória celestial, conduzir a si mesmo e aos 

enunciatários a optar pela vida com Deus. Todo este percurso se dá em euforia.  

 

Quarta estrofe 

 Nas três primeiras estrofes, os versos finais enfatizam a competência do sujeito de 

“ver” Deus e a glória futura. Assim: 

1) Primeira estrofe: “Lá verei com equidade / Da tua face o resplendor”. 

2) Segunda estrofe: “Assim fôra neste instante /Vêr de Deus o galardão!” 

3) Terceira estrofe: “Lá sorrindo-se enlevada / Minh’alma verá a Deus!” 

 

Todavia, na quarta e última estrofe temos:  

 

4) “Té soar a final trompa / E com Christo se achará!”. 

 

 Agora o enunciador atribui a si mesmo a competência de viver eternamente com 

Deus na vida futura, o “se achar com Cristo” a partir de seu retorno final. É certo que nas 

três primeiras estrofes o “ver” não é apenas ato contemplativo, mas experiência. No 

entanto, nitidamente expressa alguma parcialidade ou diminuição ante a experiência final 

preconizada pela última estrofe, o “achar-se” com Cristo. Depois de elevar a todos para a 

contemplação da glória futura, José Manoel os faz descer e encarar, novamente, a dura 

realidade da presente vida. A disforia resultante serve de anticlímax para a apoteose final 

anunciada e pretendida. 

O tempo agora é outro. Não se fala mais da presente vida, mas da existência dos 

mortos, da vida dos que já estão na glória celestial, que haverão de retornar à vida física. 

A terra, que na terceira estrofe indica a realidade celestial, na quarta estrofe é aquela que 
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abrira a boca para engolir o homem - a morte - de onde será retomado o corpo, refeito do 

pó da terra como no princípio, mas agora para habitar na terra restaurada com Cristo. 

 A referência à terra na terceira estrofe pode ser uma preparação e contraste com a 

realidade final, terrena e física que seria tratada em tom apoteótico na quarta e última. O 

corpo é apresentado como “resto da presente vida”, um cadáver: “Meu cadáver cá na 

terra”. Há manipulação aqui, como notamos anteriormente, pela intimidação. O corpo 

terrenal e atual é associado à morte e à degeneração, forte desincentivo para o apego à 

presente existência. A disforia com que a estrofe se inicia é amenizada com a conjunção 

com o sono tranquilo, alguém que repousa gostoso: “Esperando, dormirá”. O som da 

trombeta é tal qual despertador: “Té soar a final trompa”. Quase podemos ver os corpos 

se colocarem de pé de sobressalto, tendo como primeira imagem ao abrir os olhos, o 

Salvador: “E com Christo se achará!”. Temos assim um enunciado de fazer, explicitado 

na transformação do estado de morte para vida.  

Nas três primeiras estrofes, o ser humano é tirado da terra dos homens, de dor e 

sofrimento, para habitar onde mora Deus, mas na quarta, por fim, volta ao seu lugar 

restaurado à perfeição original, a terra, onde agora é Deus/Cristo que vem morar com ele. 

Curioso é que a quarta estrofe refere-se especificamente a Cristo, não a Deus. 

Possivelmente, tal se dá por ser aquele o Deus encarnado, materializado para habitar em 

lugar físico junto com os ressurretos. Essa é a euforia final, apoteótica e definitiva, a 

disjunção definitiva com a presente vida e a conjunção permanente e eterna com os 

valores “vida” e a “perfeição” no “achar-se com Cristo”. 

 

II.4.3 Nível do Discurso 

No nível do discurso, percebemos que o texto inteiro é marcado pelo discurso 

direto e por enunciados enunciativos, na clara instalação de um “eu”, no caso: José 

Manoel, e um “tu”, que nas duas primeiras estrofes é “Deus” e nas duas restantes um “tu” 

pressuposto, que possivelmente inclui “minh’alma”, neste caso, sendo também um 

monólogo próprio da dualidade do ser humano. “Deus” e “tu” são os sujeitos que ocorrem 

no texto. Como anti-sujeito está a presente vida, caracterizada por: “vaidade”, “sonho 

vão” e “cadáver”. Conforme Luiz Tatit (2008, p. 31-2): 

 

O sujeito não se define apenas pelo objeto, seu termo complementar do 

ponto de vista sintáxico. A esfera de ação do sujeito está delimitada 

pelas ações de outros sujeitos e, em especial, pela ação do anti-sujeito 
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que lhe impõe resistências, muitas vezes comprometendo o êxito do seu 

percurso narrativo. Temos, assim, de um lado, a atração que o objeto 

exerce sobre o sujeito, orientando sua atividade para um fim preciso e, 

de outro, a resistência antagonista que, ao impedir a conquista imediata 

do objeto, valoriza a ação propriamente dita e instaura o sentido de 

progresso gradativo como algo necessário à própria noção de 

narratividade.  

 

Nos dois primeiros versos da primeira estrofe, ao instalar o “eu”, percebe-se uma 

debreagem interna de primeiro grau. O “eu” assume seu lugar como locutor e Deus 

(“Senhor”) como locutário. Do mesmo modo, o tempo é o “agora” e o local o “aqui”: 

“Dou de mão à vaidade /Só a ti quero, Senhor!”. Nos versos finais, muda-se o tempo e o 

lugar, o “depois” e o “lá”, respectivamente. A tensão temporal e espacial destila o anelo 

e a esperança que transbordam a composição: “Lá verei com equidade / Da tua face o 

resplendor”.  

A segunda estrofe mantém o diálogo com “Deus”, reproduzindo a mesma 

estrutura da primeira, qual seja: o tempo é igualmente o “agora” e o lugar é aqui: “esta 

vida”. No entanto, nota-se uma embreagem temporal, quando há referência a 

acontecimento futuro utilizando-se o presente “vou”: “Vou, ó Deus, ao céu brilhante /Esta 

vida é sonho vão”. A ida ao céu está à frente no tempo, mas adota-se este estilo para 

asseverar a certeza do acontecimento, como já referimos anteriormente. Parece ocorrer 

aqui aquilo que é chamado de “narrativa profética”, isto é, quando os acontecimentos da 

narrativa são percebidos como ocorrendo à frente no tempo (Fiorin, 2013, p. 63). Tal 

entendimento é corroborado pelas linhas finais. A ideia da antecipação do futuro é 

mantida nas linhas restantes, mantendo-se o presente e o “aqui”. Todavia, parece haver 

uma embreagem espacial, ao transportar para o “aqui”, o “lá” do galardão celestial: 

“Assim fôra neste instante / Vêr de Deus o galardão!”. 

As duas estrofes finais inauguram um novo percurso de sentido, quando o “eu” 

muda de sujeito, passando a falar com um “tu” pressuposto, que inclui a si mesmo. Talvez 

a referência à “minh’alma” indique a inclusão desse monólogo. A terceira estrofe fala do 

tempo futuro, e do “lá” das moradas celestiais onde, por fim, se verá a Deus: “Oh! que 

terra! que morada / Gloriosa além nos céus! / Lá sorrindo-se enlevada / Minh’alma verá 

a Deus!”. A quarta e última estrofe volta ao contraste entre as realidades terrena e 

celestial. Entretanto, fala do momento final da vida conforme a conhecemos. Nisto refere-

se ao tempo presente e ao aqui, indicando nas derradeiras linhas o lá e o depois da vida 
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eterna da ressurreição final: “Meu cadáver cá na terra/ Esperando, dormirá / Té soar a 

final trompa / E com Christo se achará!”. 

Falta-nos examinar os percursos semânticos. Todas as estrofes enfatizam a 

primazia da glória por vir comparada à presente vida, que é sempre apresentada como 

passageira e de pouco valor quando ladeada pela futura. Assim, transparece no nível da 

semântica da narrativa, aparentemente, apenas um discurso temático centrado no 

encorajamento e consolo. Vê-se isto na ênfase na supremacia da vida futura. Ao crer nela, 

as dificuldades e agruras da presente vida são minimizadas, relegadas àquilo que passa. 

Certamente, isso consola o coração dos que creem. Também é encorajamento, pois a vida 

futura é como que um motor para a vida obediente e fiel, estimulando os crentes às 

melhores coisas, uma vida coerente com o seu destino eterno.  

Finalmente, as isotopias encontradas na letra do hino sugerem a intertextualidade 

análoga àquela que percebemos no discurso do monge abordado anteriormente. Tratando-

se de um pastor protestante e pelo próprio gênero literário e musical: um hino religioso 

cristão, os conceitos encontrados nas Escrituras cristãs transparecem em toda a 

composição. Assim sendo, na futilidade da presente vida está o anti-sujeito associado à 

“vaidade”, “sonho vão” e “cadáver”, servindo de anticlímax à glória futura em conjunção 

com os valores “resplendor da face”, “céu brilhante”, “galardão”, “morada gloriosa além 

dos céus” e o “achar-se com Cristo”. O contraste entre os opostos é a força resultante que 

constitui o consolo e o encorajamento. 

 

 

III. IDENTIDADE E DISCURSO 

 A fim de que possamos estudar os aspectos identitários culturais nos discursos 

abordados é mister teorizarmos a respeito da noção de “contexto”. 

III.1 Discurso e Contexto 

 Para percebermos, como é o objetivo de nosso trabalho, o aspecto exemplar dos 

discursos oitocentistas a fim de entender o discurso identitário cultural brasileiro 

conforme o vemos hoje, partimos do estudo do “contexto”. Compreender um texto exige 

unir elementos  semânticos aos pragmáticos não apenas em sua superficialidade, mas em 

seus implícitos. Estes aparecem na forma de pressupostos ou nas nuanças dos 

subentendidos nas trocas dialógicas. São “estratégias linguísticas e referenciais, 

destinadas a fazer compreender não somente o que é dito com palavras novas, mas 
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também com silêncios” (Guimarães, 2009, p. 61). Em tudo o que dizemos estão presentes 

os implícitos. Cada vez que proferimos uma palavra há uma parte da significação que 

cabe exclusivamente à interpretação. Assim: 

recorre-se aos implícitos para que se possam construir os sentidos 

possíveis do não dito, do interdito, do subtexto da subjetividade. As 

diferentes significações do enunciado, embutidas nos implícitos, 

condicionam-se ao contexto no qual o enunciado é produzido, bem 

como ao ato de fala no qual ele se encontra inserido e à intenção com a 

qual foi formulado (GUIMARÃES, 2009, p. 62). 

  

 Os implícitos estão condicionados ao contexto. Teun A. Van Dijk (2012, p. 15) 

exemplifica bem o seu significado. Em sua obra “Discurso e Contexto”, transcreve um 

extrato de um discurso do então primeiro ministro inglês Tony Blair. Nele, o estadista 

preconizava como imprescindível uma invasão armada ao Iraque devido à total e 

contumaz teimosia do país em acatar a resolução do Conselho de segurança da ONU. 

Então, comenta Van Dijk: 

Para que os membros do parlamento (MPs) presentes, e nós leitores e 

analistas, possamos entender esse fragmento – tal como aparece 

transcrito no registro de atas oficiais Hansard –, é crucial conhecer a 

gramática inglesa e as regras do discurso, obviamente. Ao mesmo 

tempo, essa compreensão requer amplas doses de ‘conhecimento sobre 

o mundo’, por exemplo, sobre democracia e sobre as tropas inglesas e, 

implicitamente nesse fragmento, sobre o Iraque. Compreendemos, pois, 

entre muitas outras coisas, que o Iraque não é uma democracia e que as 

tropas (a guerra etc.) podem trazer a democracia (VAN DIJK, 2012, p. 

16). 

 

 O autor prossegue mostrando que o conhecimento gramatical, do discurso e do 

mundo ainda não é suficiente para a compreensão cabal; é apenas parte do todo. Os 

parlamentares entendem que a tratativa da questão da intervenção no Iraque é apropriada 

para o momento e o lugar. De igual forma, são capazes de discernir com clareza as razões 

que levam o primeiro-ministro a parlamentar tão acaloradamente. Também conseguem 

notar os prós e contras, as referências que faz no discurso, bem como, suas alusões às 

tropas britânicas. Em outras palavras, conhecem o contexto: 

Ou seja, eles não só compreendem o texto do discurso de Blair, mas 

também seu contexto. Eles sabem que a pessoa que fala é Tony Blair; 

também sabem que ele está falando como primeiro-ministro e como 

líder do governo britânico naquele momento; que Blair se dirige a eles 

como MPs e membros de um partido; que ele pretende defender a 
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política adotada por seu governo para o Iraque; que quando usa a 

palavra ‘the’ como parte da expressão ‘The House’, ele se refere a ‘esta’ 

Casa legislativa, a Câmara dos Comuns de que eles são membros; que 

ele está zombando dos democratas liberais por seu alegado 

oportunismo, e muito mais (VAN DIJK, 2012, p. 16). 

  

Dessa forma, a comunicação ou a transmissão de qualquer mensagem não pode 

prescindir das condições pragmáticas necessárias ao discurso, ou seja, há a necessidade 

de uma estrutura de informações que ativam na mente dos leitores um conjunto peculiar 

de memórias específicas. No caso de José Manoel da Conceição e João Maria de Agostini, 

liga-se à base cognitiva necessária para que a audiência deles pudesse interpretar 

corretamente o que cantava e era instruída, algo vital para que o texto alcançasse o seu 

objetivo comunicativo (Almeida Jr., 2013, p. 114). Segundo Van Dijk: 

de forma mais abrangente, poder-se-ia mesmo dizer que as condições 

sociais relevantes envolvidas nas formulações das regras pragmáticas, 

como nas relações de autoridade, poder, papel e polidez, operam sobre 

bases cognitivas. Isto é, elas só são relevantes na medida em que os 

participantes têm conhecimento dessas regras, podem usá-las e são 

capazes de relacionar suas interpretações sobre o que está ocorrendo na 

comunicação às características sociais do contexto. (2011, p. 76). 

 

Note-se a importância do social como expressão da cultura, onde se perceberá os 

reflexos do saber coletivo. Portanto, o contexto é elemento imprescindível a ser 

considerado, resultado da interação entre o conhecimento e o mundo. Van Dijk reconhece 

no contexto “construtos dos participantes”, essencialmente subjetivos, embora 

socialmente fundamentados, que se referem às propriedades relevantes para os tais 

construtos, que são os modelos mentais. São estes que, do ponto de vista semântico, dão 

coerência ao discurso, provendo a sua situação compreensiva. Assim, temos: 

 

Discurso 

↑ 

Modelo Mental 

↑ 

Conhecimento de Mundo17 

 

 

                                                      
17 Notas particulares de palestra de Teun A. Van Dijk, proferida em 26 de novembro de 2012, na 

Universidade de São Paulo, sobre o livro que trata do tema “Discurso e Conhecimento”, a ser lançado na 

Europa. . 
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Para Rajagopalan (2006, p. 35), o contexto não tem limites;  tudo o que pode ser 

dito a respeito do contexto é sumariamente incorporado no próprio contexto. Dessa forma, 

percebe-se que todo contexto é interminável. Assumindo como verdadeiras as palavras 

de Derrida, assevera que nenhum significado pode ser especificado a menos que tomado 

à luz do seu contexto e jamais alcança saturação. A expectativa completamente infundada 

de que o contexto possa ser esgotado, isto é, domado, contido, submetido ao escrutínio 

de abordagens tradicionais é a possível causa da superabundância de novas teorias, que 

indicam o funcionalismo o único meio pertinente para sua análise. 

É por isso que a identidade não é marcada apenas por fatores objetivos ou 

subjetivos, mas sempre também simbólicos, indicando, tal qual insígnia, aquilo com que 

se relaciona, conferindo e dando a conhecer ao grupo unidade. Pelo prisma 

epistemológico, os significados da identidade implicam diagramas transcendentais, 

definindo “valores que vão situar as representações e as práticas do grupo como 

transcendentes às decisões subjetivas” (Martins, 1996, p. 26). 

Van Dijk explica que o que é dito, do ponto de vista do conhecimento, como o 

quadro acima sugere, é apenas “a ponta do iceberg”, a parte que se projeta acima da 

superfície de toda ciência de mundo que é pressuposto e fundante. Há vários modelos de 

contexto que são, na verdade, arquétipos calcados na experiência diária, encontrados na 

memória episódica de cada ator do discurso, que, supostamente, controlam diversos 

aspectos da produção e compreensão das mais variadas falas. A memória episódica é 

autobiográfica, pois se constitui na soma das experiências já vividas, arquivadas na mente, 

que servem de alicerce para entender as novas, assumindo o papel de um modelo mental 

cognitivo (Almeida Jr., 2013, p. 115). Em outras palavras, implica dizer que os usuários 

da língua não apenas processam o discurso, mas, simultaneamente, dedicam-se a construir 

sua análise e compreensão em tempo real, isto é, um modelo mental (Van Dijk, 2012, p. 

87-9). 

Conquanto seja fato inconteste que o indivíduo faça necessariamente parte de um 

contexto, ou seja, é sempre contextualizado, empenha-se constantemente por evadir-se 

desse contexto por meio de um comportamento individualizado, isto é, 

“descontextualizado” (Mey, 2006, p. 78). 
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III.2 O Discurso Cultural Oitocentista Encontra na Religião um dos seus Principais 

Temas 

Os dois textos analisados anteriormente são religiosos, escolhidos exatamente 

porque foi o pano-de-fundo cristão que modelou a sociedade brasileira desde a chegada 

dos portugueses. Com José Manoel da Conceição temos nova proposta de cristianismo: o 

protestantismo. No entanto, como vimos, nos textos produzidos por ele e por João Maria, 

no nível fundamental predominam ideias do mesmo campo semântico: Amparo X 

desamparo; salvação X  perdição; vida futura X vida presente.  Nestas três oposições 

transparece o sentido da superioridade da vida futura (“salvação”) comparada a presente 

vida (“perdição”). Olha-se para o futuro como meio de granjear forças a fim de vencer os 

reveses presentes. Falando-se do texto do pastor protestante, na opinião de Antonio 

Gouvêa Mendonça, o hino analisado traz linguagem pietista e individualista, bem como, 

afirma a teologia dos dois mundos (Mendonça, 2008, p. 280). Estão em linha com tais 

conceitos as ideias presentes em seu sermão, intitulado “Por que ignoramos a 

Eternidade?” (Veja-se Anexo 1). Mendonça reconhece neste texto, além da polemização 

contra a Igreja Católica da qual José Manoel havia sido excomungado, também: “A 

religião individual e interior, a recompensa no além pelo que o homem fizer nesta vida, a 

ênfase no valor da vida futura localizada e reduplicativa, em melhores condições, da vida 

presente, indicam identificação com a teologia dos missionários” (Mendonça, 2008, p. 

281). 

O discurso dos hinos protestantes oitocentistas está presente até hoje, uma vez que 

muitos deles ainda compõem a hinódia do protestantismo, especialmente nas 

denominações evangélicas mais antigas. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, 

da qual José Manoel da Conceição foi um de seus fundadores, em seu hinário chamado 

“Novo Cântico” estão presentes alguns dos hinos que Antonio Gouvêa Mendonça toma 

como amostragem da teologia e da crença dos primeiros convertidos, ainda na segunda 

metade do século XIX (Anexo 2). Os hinos “Sou forasteiro aqui” (NC “A Mensagem 

Real, nº 288) e “Peregrinando por sobre os montes” (NC “Brilho Celeste”, nº 114), o 

referido autor os classifica como mostras daquilo que chama de protestantismo peregrino. 

Tal conceito provém do clássico de autoria de John Bunyan “O Peregrino”, no qual é 

contada, por meio de várias figuras, a caminhada do cristão à Nova Jerusalém. Na opinião 

de Mendonça, tais composições enfatizam o amparo e o cuidado divinos para com os 

crentes, especialmente vistos na perseverança, isto é, na vitória sobre o mal (Mendonça, 

2008, pp. 341ss). Os hinos “Erguei-vos cristãos!” (NC “Fidelidade na Luta”, nº 306) de 
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H.M. Wright de 1890, “Eis o estandarte, tremulando à luz!” (NC “A Santa Igreja”, nº 

307) de H. M. Wright em 1898 e “Avante! Avante! Ó crentes!” (NC “Avante ó Crentes”, 

nº 311), traduzido por Sara P. Kalley em 1875, são, para Mendonça,  exemplos do que 

denominou protestantismo guerreiro (Mendonça, 2008, p. 344ss). Já o hino “Quem está 

ao lado do bom Salvador” (NC “Prontidão”, nº 313) traduzido e adaptado por H. Maxwell 

Wright (1849-1931) prova o que Mendonça denomina protestantismo pietista 

(Mendonça, 2008, pp. 338, 339). Por fim, no hino “Tenho lido da bela cidade” (NC 

“Cidade Celestial”, nº 187) traduzido por Manoel de Arruda Camargo em 1895, nota-se 

o que chamou de protestantismo milenarista (Mendonça, 2008, pp. 349ss). 

Quanto ao catolicismo da época, as mesmas convicções se viam presentes. Se 

tomarmos os escritos do Padre Antonio Vieira isso pode ser facilmente percebido. 

Embora tenha vivido dois séculos antes de José Manoel e João Maria, seus sermões eram 

muito populares nas igrejas. Antonio Gouvêa Mendonça desconfia da influência de seus 

escritos no sermão “Por que Ignoras a Eternidade?” do Padre Protestante (Mendonça, 

2008, p. 281). Certamente, José Manoel conhecia bem Antonio Vieira, especialmente 

devido à sua formação como sacerdote católico. Vieira, em seu Sermão de Santo 

Agostinho, a quem chama: “O maior santo entre os doutores e o maior doutor entre os 

santos” (Vieira, 2012, p. 64), reflete os mesmos conceitos que encontramos nos textos 

analisados anteriormente de autoria das personalidades que temos estudado. Destacando 

talvez as duas obras mais conhecidas de Agostinho, comenta Vieira: 

Faz Santo Agostino os dois livros de suas retratações e de suas 

confissões, e estes foram os que pôs no rosto de todas as suas obras. Na 

primeira folha dos livros, se costumam pôr as erratas do impressor, e 

Agostinho, como nova e não imitada invenção, pôs as erratas do autor: 

no Livro das Confissões, as erratas da vida: no das Retratações, as da 

doutrina (VIEIRA, 2012, p. 65). 

 

Falando da encarnação de Cristo, Antonio Vieira refere-se à vida humana como a 

conhecemos como “abismo de misérias e de baixezas” (Vieira, 2009, p. 65). Parece que 

seu método é desqualificar totalmente a presente vida, associando-a sempre ao pecado e 

ao demônio, como forma de enfatizar a necessidade de salvação em Jesus Cristo: 

Ah! Mal aconselhados Esaús! Agora vendemos a alma e o morgado do 

céu pela vileza de um gosto, pelo engano de um apetite, pela grosseria 

de um manjar de brutos, e disto não fazemos caso. Mas quando vier 

aquele dia em que Cristo dê a bênção aos que estiverem à sua mão 

direita, e nós virmos que ficamos sem ela por umas coisas tão vis: Oh! 

Que dor! Oh! Que desesperação! Oh! Que circunstância de inferno será 

esta tão grande para nós (VIEIRA, 2009, pp. 45, 46). 
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Com base no que vimos quanto aos implícitos, os pressupostos e os não-ditos do 

texto, percebemos, portanto, que todo o cotidiano de José Manoel e João Maria está 

presente como vozes que dialogam no discurso. A superioridade da vida futura só é 

sensível comparada à lide diária na presente vida. Destarte, o Padre Protestante tem em 

mente suas peregrinações, aventuras e desventuras pelos sertões de São Paulo e sul de 

Minas Gerais, como pano de fundo contrastante com o ideal imaginativo, visível por fé. 

Isso abarca todo conhecimento, costumes, dificuldades, alegrias, geografias, técnicas, 

etc., do universo da Paulistânia. O mesmo pode ser dito quanto ao primeiro monge do 

Contestado, cruzando o Brasil de Norte a Sul, detendo-se brevemente na Cidade do Rio 

de Janeiro e em Sorocaba (Ipanema).  

Deve-se considerar, como vimos, que Antonio Candido reconhece que a 

Paulistânia alcança também o Sul do país, fato que se comprova especialmente à época 

dos dois personagens em tela, devido à rota de tropeiros que partia de Sorocaba em 

direção a Rio Grande. O próprio João Maria percorreu este caminho. O constante trânsito 

de paulistas em direção ao Sul e de sulistas em direção à Província de São Paulo por anos 

a fio resultou certa comunicação cultural. Destarte, o vivido de João Maria de Agostini 

em Ipanema não foi muito diferente daquele do texto analisado. Cabe lembrar que, 

quando esteve no Cerro de Santa Maria, local onde edificou uma ermida e colocou o ídolo 

de Santo Antão resgatado das ruínas das missões, a fama das águas miraculosas atraiu 

também uruguaios e argentinos. Havia notável trânsito entre as populações residentes na 

bacia do Rio da Plata. A colonização espanhola da América também estava 

profundamente enraizada no catolicismo, como o texto analisado de autoria do monge 

demonstra. A identidade católica do italiano João Maria mostrou-se plenamente em linha 

e compatível com a América luso-espanhola. A forte presença jesuíta, desde os tempos 

de colonização, garantiu o catolicismo como poderoso instrumento de aculturação e 

dominação nas mãos dos colonizadores. 

 

IV LÍNGUA E CONTEXTO 

Certamente, para que o conhecimento de mundo e o próprio vivido possam ser 

analisados quanto ao seu discurso cultural, um mesmo código linguístico se faz 

necessário. É certo que todo integrante da sociedade padece com uma fratura em sua 
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própria personalidade, ligada a um processo de manipulação da língua. Em outras 

palavras, percebe-se formatado por questões políticas e econômicas que modelam e 

submetem o vivido. Há, portanto, uma espécie de tensão ou disputa entre indivíduo e 

instituições quanto ao domínio da língua. No Brasil colônia, a imposição da língua 

portuguesa na era pombalina é bom exemplo disso. 

IV.1 A “Economia” da Língua e o Contexto 

Segundo Mey, a maneira pela qual os sujeitos tratam sua língua de forma 

descontextualizada, como algo que lhes pertence, pode ser exemplificada e está 

diretamente ligada à maneira como lida com seu dinheiro e sua economia. Dessa forma: 

Os membros individuais da sociedade não só percebem, e sofrem, uma 

‘divisão da personalidade’ na sua língua; a dialética da língua está 

baseada nos fatos indubitáveis das realidades políticas e econômicas 

que condicionam o nosso viver. A maneira que as pessoas têm de 

considerar a sua língua como uma propriedade própria, 

descontextualizada, está relacionada ao modo com que lida, com a sua 

economia, especialmente com o dinheiro (MEY, 2006, p. 78). 

 

 Ora, sabemos que o dinheiro não tem valor em si mesmo. Está baseado em uma 

convenção, um pacto de valor, atrelado aos processos de produção que convencionados 

como a verdadeira “riqueza das nações”. Percebe-se assim que o valor do dinheiro está 

intrinsecamente ligado ao seu contexto. Daí valores excepcionais atribuídos a cédulas, 

como aquelas de cem bilhões de marcos alemães, as de um bilhão de florins húngaros, 

ambas no contexto pós Segunda Grande Guerra (Mey, 2006, pp. 78, 79) e, podemos 

acrescentar, a realidade brasileira anterior ao Plano Real, quando as notas valiam milhões 

de cruzeiros. Dessa forma, fixa-se a máxima: o dinheiro é meu, mas quem determina o 

seu valor é a sociedade, isto é, só tem valor em seu contexto.  

 Segundo Mey, aquilo que denomina  “dialética de descontextualização” torna-se 

explícito, do ponto de vista linguístico, por exemplo, em expressões tais como “fundos 

privados”. Em sua opinião, trata-se de um oxímoro, pois o dinheiro é minha propriedade, 

mas é a sociedade quem determina o seu valor. Continua seu arrazoado, esclarecendo que, 

conquanto seja legalmente proibido e coibido que alguém lance mão sobre o meu 

dinheiro, seu valor é subtraído à proporção da derrocada da sociedade à qual ele está 

ligado. Dessa forma, conclui o autor: “‘Fundos privados’ somente valem alguma coisa 

enquanto são publicamente ‘contextualizados’, quer dizer, enquanto retiverem sua 
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conexão com a riqueza da nação. No momento em que eles perderem essa ligação, eles 

perdem sua valia e tornam-se desvalorizados” (Mey, 2006, p. 79). Esse é, sem dúvida, 

um bom exemplo da manipulação da língua a serviço do sistema e do mercado. 

IV.1.2 A Sacralização da Língua e sua Descontextualização 

Na opinião de Mey, aquilo que é denominado “língua comum” é um rótulo, 

conceito abstrato e inócuo, análogo a outros criados pelas convenções humanas, tais como 

“Vida”, “Honra”, “Fé”, “Família”, etc. De igual forma, “cultura”, “arte”, “educação”, “os 

valores da Escola Dominical”, bem como, outras expressões do relacionamento humano 

com o meio-ambiente, são vistos como quase sacralizados. O mesmo acontecendo com a 

língua: 

A “língua comum” é a medida fictícia do outro de nossa fala. Seu 

dialeto padrão – virtualmente inexistente – é tipicamente falado, na 

melhor das hipóteses, por muito poucos da população de um país. O 

valor da língua padrão, assim como o valor do precioso metal, e 

dependente da sua descontextualização, o que quer dizer que representa 

o valor absoluto, ao mesmo tempo em que, na realidade, não tem, 

absolutamente, nenhum valor concreto: é um padrão 

descontextualizado (MEY, 2006, p. 80). 

A descontextualização da língua, ou seja, sua abstração por qualquer tipo de 

norma ou padrão, ao invés de expressar o significado dos diferentes grupos sociais e 

culturais que geralmente compõem um país, impõe a eles a semântica oficial. Uma visão 

descontextualizada da língua determina um ideal abstrato, como o de uma língua comum, 

à qual todos devem se ajustar. Geralmente tenta-se reconciliar o paradoxo da língua como 

individual, que é ao mesmo tempo social, pela descontextualização da própria noção de 

língua, mormente em sua expressão falada: “Nessa perspectiva, há essencialmente só uma 

pronúncia ‘boa’, da mesma forma em que há só uma língua ‘padrão’; a norma é abstraída 

da sua essência e, em consequência disso, não pode ser nunca tema de discussão. Se sua 

língua denuncia, ‘Ame-a ou Deixe-a’” (Mey, 2006, pp. 80, 81). Portanto, segundo essa 

concepção de língua, qualquer tentativa de padronização implicará descontextualização, 

ou seja, imporá sentidos outros ao vivido. 

 Há ainda uma forma de compreensão da língua mais pragmática, qual seja, aquela 

que preconiza que a língua é o que nós, os usuários, fazemos no contexto de nossas 

possibilidades sociais. Discorda da visão descontextualizada da língua enfatizando seu 

aspecto prático e funcional. Afirma que a língua é o produto da interação social. Em 
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última análise, tal concepção afirma que as línguas não existem em si mesmas, mas são 

um fenômeno daqueles que as falam. Procurará descobrir as línguas “excelentes”, no 

caso, aquelas nas quais se reconhece bom desempenho na comunicação entre seus 

usuários. No entanto, segundo May, é apenas por meio dela que o conceito de “etnia”, 

como identidade expressa através da língua, pode ser sustentado (Mey, 2006, p. 81). 

 

IV.1.3 Discurso, Contexto e Identidade Social 

Quando tomamos discurso e contexto no ambiente da linguagem, percebemos que 

aquilo que os une como realizações sociais é a própria língua, por ser ela fato 

intrinsecamente ligado à sociedade. Certamente, há forte ligação entre a língua e a 

sociedade. Os primeiros que destacaram intensamente tal união foram Antoine Meillet e 

Ferdinand de Saussure, baseados quase que exclusivamente nas concepções propaladas e 

defendidas por Émile Durkheim. No entanto, apenas no final da segunda metade do século 

XX, com o desenvolvimento da chamada sociolinguística, é que foram precisados o 

relacionamento entre língua e sociedade. A sociolinguística nasceu da preocupação da 

linguística em perscrutar os fenômenos culturais e sociais. Suas conclusões mostram que 

não se trata de questão simples; ao contrário disso, foram percebidas interações 

multiformes e em alto grau de complexidade. Notou-se a clara tendência em alinhar as 

mudanças linguísticas às sociais, como se ambas caminhassem sempre na mesma direção. 

Todavia, talvez seja mais simples admitir a ligação indissolúvel, onde a sociedade exerce 

forte pressão transformadora na língua, ou, a língua influencia transformações sociais 

(Cunha & Cintra, 2013, p. 2-3). Sem dúvida, isso tem fortes implicações para nosso 

estudo. A introdução da língua portuguesa resultou grandes e severas transformações 

sociais no Brasil, desde a chegada dos europeus. A influência exercida pela língua no 

social é análoga àquela exercida pelo próprio discurso. Lembremos que todo povoado era 

iniciado centrado na capela. A religião católica mostrava-se não apenas como “estrutura 

de plausibilidade” para o povo, mas, também, instrumento de poder. 

Na opinião de Luiz Paulo Lopes (2006), todo discurso tem como peculiaridade 

sua natureza social, isto é, ele é uma “forma de coparticipação social”. O envolvimento 

recíproco dos sujeitos do discurso constrói o sentido. Tal também ocorre quando há o 

relacionamento com o outro em circunstâncias peculiares de cunho cultural, histórico e 

institucional. Dessa forma, fica claro e inconteste que, para que se possa compreender a 
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geração do sentido no meio de uma dada sociedade, o contexto e a alteridade são 

conceitos basilares e fundantes. A compreensão do sujeito sobre si mesmo dá-se 

exatamente por meio de tal processo de formação do significado, tendo o interlocutor 

como personagem indispensável. É assim que o sujeito constrói sua identidade social ao 

operar a linguagem no vivido e no mundo (Lopes, 2006, p. 304).  

Entendemos assim que a identidade dos primeiros mamelucos brasileiros deu-se 

na interação entre índios e portugueses. Lopes assinala  que a tendência atual inclina-se 

para perceber o discurso cada vez mais como um percurso rumo à construção de sentido. 

Neste, o significado é resultado de um acordo por parte de seus integrantes, não sendo 

inerente à própria linguagem. De igual forma, é em ocasiões sócio-históricas peculiares 

que é engendrada a construção social de sentido. Esta é percebida e mensurada a partir 

dos lugares de poder de cada participante. Assim: “O discurso como uma construção 

social é, portanto, percebido como uma forma de ação no mundo” (Lopes, 2006, p. 304-

5). 

No caso da língua, sua compreensão como ferramenta de comunicação social, 

modelável e diversificada em todas as suas características é bastante atual. O olhar sobre 

os sujeitos mostra que a língua é utilizada como meio do indivíduo expressar-se na 

sociedade em que vive, lugar de diversidade social, cultural e geográfica.  A língua é o 

terreno da linguagem e do discurso. Vista desta forma, é possível entender uma língua 

não como estrutura una e esquematicamente imutável, mas como “um conjunto de 

sistemas linguísticos”, portanto, um diassistema. Neste, está em constante relacionamento 

uma infinidade de sistemas e subsistemas. Compreende-se, portanto, o alto grau de 

complexidade de uma língua e a necessidade indispensável de delimitações claras e 

precisas dos fatos a serem analisados a fim de se alcançar “controle nas variáveis que 

atuam” nos diversos níveis e em todos os eixos de diferenciação. Qualquer alteração no 

sistema é tratada hoje dentro da teoria e da descrição da língua (Cunha & Cintra, 2013, p. 

3). 

 Em geral, uma língua pode apresentar três modalidades de diferenças internas 

mais ou menos profundas: 

1°) diferenças no espaço geográfico, ou VARIAÇÕES DIATÓPICAS 

(falares locais, variantes regionais e, até, intercontinentais); 
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2°) diferenças entre as camadas socioculturais, ou VARIAÇÕES 

DIASTRÁTICAS (nível culto, língua padrão, nível popular, etc.); 

3°) diferenças entre os tipos de modalidade expressiva, ou 

VARIAÇÕES DIAFÁSICAS (língua falada, língua escrita, língua 

literária, linguagens especiais, linguagem dos homens, linguagem das 

mulheres, etc.) (Cunha & Cintra, 2013, p. 3). 

Certamente, as três modalidades são claramente perceptíveis em um país de 

dimensões continentais como o Brasil, repleto de influências culturais diversas, variações 

no plano fonético-fonológico (os diferentes “sotaques”), diversidade lexical e as muitas 

marcas de regionalismos (fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos...). Tais 

modalidades de diferenças interiores da língua são resultantes, também, do papel e do 

poder exercidos por indivíduos em seus grupos. De igual forma, perceber como se 

relacionam as pessoas, sua interação no grupo, possibilita entender o papel e a 

participação de cada indivíduo na construção de significados em toda conversação e, por 

conseguinte, a própria identidade.  

Assim, se tomarmos o discurso como eminente ação, notaremos que a 

compreensão dos meios utilizados pelos actantes é tão importante quanto estudar os 

sentidos que foram construídos neste processo, pois explicitam como os sujeitos 

percebem o mundo e a si mesmos no mundo. Uma vez que é a construção social que cria 

o significado, enfatiza-se que a alteridade e o contexto são conceitos centrais no processo. 

Assumindo o postulado de Bakhtin quanto à linguagem, Lopes (2006, p. 305) conclui 

asseverando que é indispensável que haja pelo menos duas vozes para que uma 

enunciação se estabeleça. São os chamados pares da interlocução, a voz do Eu e a voz do 

Outro.  

Quando pensamos o contexto na situação colonial, notamos, na verdade, um 

campo de batalha linguístico. O que começou placidamente como tentativas gesticulares 

de comunicação, certamente a primeira “LIBRAS” nacional, a batalha pelo domínio e 

preponderância sociocultural e linguística foi se intensificando à medida que os 

portugueses foram deixando claro o motivo a que vieram. Estavam em flagrante combate 

não apenas o código linguístico que se tornaria hegemônico, mas a amplitude da 

linguagem e o contexto que a abarca. 

Moisés de Lemos Martins chama atenção para a disputa cultural que há no 

contexto pós-colonial e globalizado. Citando Samuel Huntington, que chama tal 
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fenômeno de “guerra das culturas”, mostra como as opções linguísticas e culturais lutam 

pela maior influência na ordenação simbólica do mundo (Martins, 2013, p. 11). No 

entanto, é possível dizer que tal também se deu no Brasil colonial, certamente em outros 

moldes, onde a língua portuguesa disputou palmo a palmo a hegemonia com o tupi como 

língua brasileira, considerando como senso comum o fato que a língua esta chegou a ser 

a mais falada no Rio de Janeiro quando Portugal era metrópole do Brasil. Certamente a 

aplicação do argumento se confirma, pois Martins indica que o primeiro a reconhecer e 

antecipar o conflito político cultural que o modelo político unificador de colonização 

europeia foi Gilberto Freyre. Dessa forma: 

Dando conta de um mundo pela primeira vez globalizado, em que, pelo 

domínio dos mares, a História ocidental se converteu pela primeira vez 

em História mundial, o luso-tropicalismo propôs-nos uma globalização 

multiculturalista. Não nos propôs sobretudo, nem necessariamente, o 

“modo português de estar no mundo”, como o Estado Novo salazarista 

o adotou nos anos cinquenta e sessenta do século XX. Sugeriu-nos, sim, 

um multiculturalismo com uma língua como pátria, ou seja, com um 

corpo vivo, sonoro, sensível, e também imaterial, que torna possível 

sonhar e inventar o mundo aos indivíduos e povos que a falem 

(MARTINS, 2013, p. 11). 

 

Nos dois primeiros séculos de colonização, a língua portuguesa perdeu 

fragorosamente a batalha, especialmente devido à sistematização da língua tupi pelos 

jesuítas, que originou a “língua geral”. Todavia, a “guerra” linguística teve uma 

surpreendente reviravolta. Foi a língua dos europeus que se sagrou vencedora 

posteriormente por causa da imposição da língua portuguesa e a proibição da utilização 

da língua comum na era pombalina. Além disso, a vinda da família Real pouco tempo 

depois para o Brasil vai aumentar a circulação da língua portuguesa no território 

brasileiro. Percebe-se assim, que a colonização não se limitou à violência física e 

psicológica, mas também a certa violência linguística, quando os naturais da terra e os 

demais sujeitos, produto dos vários graus de mestiçagem que surgiram no cruzamento 

com o português e depois com o africano, viram-se, obrigados a assumir como 

conhecimento de mundo e do vivido, a experiência do outro por meio de sua língua. 

Não é justo tentar forjar ou esculpir a identidade do outro pela imposição de outra 

língua18. A luta justa não se dá pela imposição, mas na livre assimilação nos contatos 

                                                      
18 A esse respeito, ver, por exemplo, a situação de Timor-Leste, país que sofreu um processo de 

destimorização, no período de dominação indonésia, logo após a ter se tornado independente de Portugal. 
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interculturais. Dessa forma, na medida em que as trocas culturais acontecem, ambas as 

partes vão conhecendo naturalmente a língua um do outro. Se uma língua deve prevalecer 

sobre outra, que seja pelo resultado natural, não forçado, de uma minoria ceder à língua 

da maioria, uma espécie de “coerção pacífica”, como parece ter sido o caso do Brasil 

colonial e a hegemonia da língua comum. Quando os atores jogam com o mesmo código 

linguístico, as trocas identitárias fluem mais clara e profundamente. Certamente, aprender 

uma língua estrangeira é necessariamente entrar em contato com a cultura do outro, a 

viabilização de uma “comunicação intercultural”. Todavia, o aprendizado de uma 

segunda língua jamais trará homogeneidade entre sujeitos.  

Em outras palavras, sujeitos de línguas maternas diferentes não se tornarão 

idênticos por aprenderem a mesma língua estrangeira. Isso se dá devido às diferenças 

constitutivas das línguas maternas desses sujeitos: “E essas diferenças, que são culturais, 

sociais e históricas, acabam por definir ideologicamente as posições dos sujeitos nas 

cadeias discursivas. Há aqueles que ocupam posições mais privilegiadas e outros ocupam 

posições menos privilegiadas” (Bolognini, 2003, p. 191-2). De qualquer forma, quando 

os “combatentes do discurso” valem-se da mesma língua, ela torna-se arma comum aos 

debatedores, ao mesmo tempo aliada e inimiga, uma autêntica “vira-casa”, pois se permite 

ser usada pelos dois lados de um debate. Ela não é heroína nem vilã, não reconhece 

bandido ou mocinho, e domina a todos os que pensam dominá-la: 

Os termos, portanto, se denunciam como intermediários [go-betweens], 

como vocês mediae, conforme os romanos costumavam dizer. A língua 

demonstra seu papel de “vira-casaca” nesse “conflito de identidade” 

por, voluntariamente, se deixar levar de um lado para o outro do debate. 

Não há “mocinhos”, nem “bandidos”. A língua nos tem todos “presos 

pelo rabo”: estamos todos no mesmo barco. Ou assim pensamos (MEY, 

2006, p. 73, 74). 

 

                                                      
25 anos depois, o português revela-se como fator importante para a preservação e constituição identitária 

do povo leste-timorense: “Historicamente, o território foi colônia portuguesa desde o século XVI; esteve 

ocupado pelo Japão durante três anos, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, e foi invadido pela indonésia 

em 7 de dezembro de 1975, em uma incursão que se prolongou até 1999. [...] como parte estratégica de sua 

dominação, os invasores forçaram o ensino da língua indonésia, proibiram o uso do idioma português e 

minimizaram o ensino da língua de coesão nacional, o tétum. [...] Como resultado, atualmente, o país se 

apresenta como um complexo mosaico linguístico: além do tétum e das dezenas de outras línguas locais, 

os timorenses falam a bahasa indonésia, procuram recuperar (no caso dos mais velhos) a memória do 

português ou aprendê-lo (no caso das novas gerações) e tentam expressar-se em inglês”. (Brito, 2013, p.75-

6; 83-4) 
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Quando alteridade e contexto se juntam como critérios fundamentais para a 

construção de significado, é premente a necessidade de situá-los em seus aspectos 

cultural, institucional e histórico. Cada sujeito expressa em seu vivido, questões sociais e 

históricas peculiares, perceptíveis em seus ideais políticos e nas relações de poder que 

operacionalizam. Seguramente, isso pode ser notado em José Manoel e João Maria. Dessa 

forma, citando Markova, Lopes enfatiza que tudo o que faz o indivíduo é, eminentemente, 

fenômeno histórico e social. Na verdade, isso não é simplesmente realidade subjetiva. Ao 

invés disso, os atores são conscientes de que existem indissoluvelmente ligados ao 

contexto social e histórico que vivem.  

Cada indivíduo expressa-se pela fala ou pela escrita, traduzindo locais, 

experiências e ocasiões pessoais, que existem nos limites da sua cultura e da sua história. 

Dessa forma, o discurso ocorre sempre em contexto, portanto com claras demarcações. O 

sujeito não pode dizer simplesmente qualquer coisa independentemente das 

circunstâncias. Os ajustes necessários à interação e os contextos mentais interacionais são 

expressos segundo a posição e o papel que cada ator ocupa nas relações simétricas ou 

não, na sociedade. Evocando Foucault, afirma Lopes que não temos a liberdade para falar 

o que quisermos onde quer que estejamos (2006, p. 307). Certamente, há palavras e 

assuntos adequados para cada contexto social. Foi exatamente o contexto religioso 

católico que permitiu a José Manoel e João Maria comunicarem-se com as populações 

caipiras e, no caso do monge italiano, mesmo em outros países de língua hispânica. Eram 

capazes de transitar na sociedade caipira construindo-se a si mesmos em suas identidades, 

tendo como base o discurso religioso comum aos sujeitos da época. 

A identidade social do sujeito está diretamente ligada à concepção do discurso 

como construção social. Quando compreendemos que os indivíduos constroem-se a si 

mesmos e a própria realidade na interação social por meio dos seus discursos, fica claro 

que a identidade social está sempre em obras, no terreno histórico e social em que vive. 

Todo discurso ocorre em circunstâncias específicas e pessoais. São inerentes à fala os 

significados que os atores dão a si mesmos e aos outros. Assumindo as palavras de Hall, 

Lopes deixa claro que temos que conceber o conceito de identidade como “produção” que 

se encontra sempre inacabada, em andamento, ocorrendo sempre dentro da representação, 

nunca como algo já terminado (Lopes, 2006, p. 307). Com a compreensão do fenômeno 

linguístico como diassistema, vários casos de polimorfismo, pluralidade de normas, e 

ainda, a interação entre os vários elementos históricos, sociais, geográficos e 
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psicológicos, puderam ser esclarecidos, todos fatores que incidem na intricada operação 

de uma língua. As variações percebidas em cada grupo social, bem como, parte 

indispensável da capacidade linguística de seus integrantes, ocorrem como de forma 

inseparável ao próprio sistema linguístico, em todos os níveis: “fonético, fonológico, 

morfológico, sintático, etc.” Embora haja riqueza de funções e operações do sistema, isso 

não afeta prejudicialmente suas condições funcionais (Cunha & Cintra, 2013, p. 3). 

 As variedades de uma língua são resultado da necessidade prática de seus falantes.  

A incidência de várias línguas na batalha dos contextos será celeiro extremamente farto 

na formulação de neologismos e variedades da língua, como era o caso do Brasil colonial 

e das línguas indígenas e africanas, além do Português. No caso de José Manoel e João 

Maria, conhecedores do latim e de línguas europeias, tal realidade mostrava-se tanto mais 

pujante quanto sutil. Dessa forma, devemos compreender que todas as variações da língua 

são resultado e construídas na forma de sistemas e subsistemas diretamente proporcionais 

às demandas de seus usuários. No entanto, “o fato de estar a língua fortemente ligada à 

estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta 

das características das suas diversas modalidades diatópicas, diastráticas e diafásicas”. É 

por isso que é possível perceber uma língua padrão, uma norma, embora seja apenas uma 

das diversas variedades do idioma. É aquela à qual se concede o maior prestígio e que, 

por isso mesmo, assume o papel de arquétipo ou modelo, a norma, “o ideal linguístico de 

uma comunidade”. Uma vez que lhe é atribuído tal status, assume também função 

coercitiva sobre todas as demais variedades, exercendo força contrária a qualquer 

variação. Dessa forma, uma língua sempre tem em si uma força centrífuga que lhe 

compele à novidade, sempre ladeada e contrabalanceada com uma força centrípeta que a 

atrai em direção à conservação e à manutenção de sua forma. Contrariando a primeira, 

esta impõe unidade ao idioma português falado por vários povos em cinco continentes 

(Cunha & Cintra, 2013, p. 4). 

IV.1.3 Discurso, Contexto e Pertencimento 

Na opinião de Kleiman (2006, p. 272-275), mesmo considerando a autopercepção 

do ator social, um fator psicológico permanece no âmbito pessoal: o seu processo 

psicológico, a necessidade do indivíduo de fixar-se, filiando-se a grupos com os quais se 

identifica positivamente, e seu evadir, desfiliando-se daqueles que percebe surgirem 

identificações negativas. Tal fato leva ao reconhecimento de grupos sociais favoráveis e 

desfavoráveis a tal indivíduo. Certamente, o momento de identificação do sujeito com um 
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grupo ocasionará sua reorientação psicológica. De certa forma, esta foi a crise 

experimentada por José Manoel quando começou a sentir-se atraído pelo protestantismo 

em sua caminhada ao sacerdócio católico. A visão de si mesmo que tem o indivíduo será 

reorientada, rearranjada em função das peculiaridades e crenças, bem como, da 

personalidade do grupo, perdendo algo de sua individualidade. Não é possível predizer 

ou prever, com base nas percepções das relações objetivas, qualquer processo de 

identificação do indivíduo a novos grupos. O motivo disso é que não é estabelecido em 

bases racionais. Imperam as contradições na prática social, motivadas, muitas vezes, por 

conflitos na relação de poder entre os seus participantes. 

Os questionamentos e dificuldades peculiares à existência estão circundadas por 

imagens que conduzem o sujeito à reflexão de suas próprias origens, a tentativa de 

reconhecer significado nos significantes da identidade. Há aí algo sagrado. A 

individualidade transcende a si mesmo ligando-se aos princípios que norteiam a 

comunidade a que pertence, mas em constante regresso para dentro de si, o templo do 

homem interior. É uma espécie de salto de fé, não no vazio que procura lugar onde colocar 

os pés pela crença, mas para o alto, para além de si, como que preso por um elástico, na 

esperança de expandir suas crenças. É ambiente sem gravidade, que se não fosse a 

segurança daquilo que o prende, sua identidade, perderia-se no espaço do devaneio sem 

fim. O indivíduo força-se a si mesmo para fora, mas com a garantia de retornar para o 

recôndito de seu interior, agora munido de novas ideias e realizações: “Essa a razão por 

que s erguem diante de uma comunidade como um santuário, convidando-a a uma 

peregrinação interior. A eles recorremos, a eles nos ‘deslocamos’, não para aí nos 

instalarmos, mas para de lá regressarmos, transformados pela antevisão de nossos 

projetos para a vida quotidiana” (Martins, 1996, p. 26). 

O indivíduo vai, de fato, interpretar a estrutura simbólica do grupo 

(língua comum, partilha indiscutível dos traços de culturas e de 

mentalidade, uma solidariedade inelutável dos destinos) como a 

ordenação da sua própria vida. E é a consistência simbólica dos 

projetos de vida individuais e coletivos que assegura a reprodução do 

grupo (MARTINS, 1996, p. 26). 

 

Serrani-Infanti (2006, p. 252-4) destaca a importância do senso de pertencimento 

como resultado necessário da interação social. Segundo ela, a identificação, conceito aqui 

preferível à identidade, deve ser vista como uma espécie de condição instauradora de um 
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elo social e de um elo com aquilo que é desejado pelo sujeito, ambos tanto no nível 

imaginário, como no campo simbólico. Quando analisamos a interdiscursividade de todo 

dito, percebemos a dimensão da alteridade. É necessário perscrutar o elo social, 

especialmente quanto ao nexo de linguagem associado a identificações que viabilizem a 

ocorrência de situações enunciativas significantes. Haverá verdadeiro cimentar das 

relações sociais por meio dos sentidos e das identificações comuns. A autora define 

identificação imaginária e identificação simbólica como segue. Primeiramente, a 

identificação imaginária: 

os componentes são a imagem e o eu. Nesta apreensão da relação 

discurso-realidade, o mundo externo não se compõe de coisas e seres, 

mas é fundamentalmente composto de imagens. O eu-imaginário (que 

enuncia sequências intradiscursivas) se define como uma estratificação 

incessante de imagens continuamente inscritas em nosso inconsciente. 

“Mas o eu só se identifica seletivamente com as imagens em que se 

reconhece” (cf. Nasio, 1995:116). Neste sentido, a produção de 

linguagem descrita na teoria do discurso a partir do jogo de formações 

imaginárias (a imagem que o locutor faz de si, do interlocutor, do objeto 

do discurso; a que o locutor faz da que o interlocutor faz que ele 

(locutor) faz do objeto do discurso, e assim por diante) problematiza, 

mesmo no nível intradiscursivo, a visão linear e sequencial do discurso 

(SERRANI-INFANTE, 2006, p. 254-5). 

 

 O discurso é modelado via seleção das imagens capturadas no interior do ser, que 

comunicam o que acreditamos e pensamos sobre nós mesmos. Certamente, os contextos 

e os implícitos da linguagem estão aqui diretamente relacionados. 

Na identificação simbólica, que é a crucial na dimensão da alteridade, 

os componentes são o significante e o sujeito do inconsciente, do 

interdiscurso, que é uma instância abstrata e, finalmente, não subjetiva. 

É, de fato, uma concepção não subjetivista da subjetividade a que aqui 

se mobiliza. Não se trata do eu-falante, mas do sujeito-efeito de 

linguagem, que resulta de relações entre um significante e uma série de 

significantes. A identificação simbólica designa a produção do sujeito 

do inconsciente. A partir da concepção freudiana que situava a 

identificação no traço que se repete e liga em conjunto entes amados, 

desejados e perdidos, a identificação simbólica, na reelaboração 

lacaniana, é apreendida no traço que unifica o conjunto dos 

significantes de uma história, neste caso, uma história que inclui 

relações sociais em segunda(s) língua(s) (SERRANI-INFANTE, 2006, 

p. 255). 



220 

 

 É importante compreender que pela língua o sujeito fala-se a si mesmo. Portanto, 

no caso de assimilação de nova língua, tal não será simples transposição de significados, 

mas a geração de novo discurso. No atual cenário, ao falar-se da necessidade de assimilar 

novas “competências” em outras línguas, Silvana Serrani-Infante adverte para a 

necessidade de entender que isto não significa a obtenção de um estoque diferente de 

palavras para as mesmas significações conhecidas. O que está no cerne de uma língua é 

o dizer a verdade de sujeito, não só do discurso, mas também do inconsciente. É 

exatamente isso, conclui a autora, que determinará a aquisição e seus desdobramentos 

identitários (2006, p. 258). Essa argumentação não apenas explica as modificações do 

sujeito pela necessidade/imposição do falar outra língua, como aconteceu na colonização 

e depois na imigração para o Brasil, mas também as transformações identitárias em um 

mundo globalizado e midiático. 

A identidade está intimamente ligada à questão da alteridade, como já em Platão, 

nos conceitos de “mesmo” e “outro” fica estabelecido. Assim, a interpretação da estrutura 

simbólica de uma sociedade pode ser feita de acordo com estes princípios. De igual forma, 

ainda que não seja algo que repouse “na mais completa harmonia”, aquilo que é chamado 

de “espaço simbólico” assume ainda importante papel mediador de conflitos, o 

controlador por excelência das tensões sociais oriundas do intrincado e constante jogo de 

interesses. Por ser um ambiente de contrastes, o espaço simbólico mostra que a identidade 

do “eu” e também “outro” (Martins, 1996, p. 25). 

Interação e alteridade também são basilares para Lopes, que recorre a Bakhtin para 

afirmar que cada palavra sempre tem duas faces, pois se origina em um sujeito e é 

endereçada a outro alguém. Sempre será resultado da interação entre o falante e o ouvinte. 

Por isso, o que é dito no discurso oral ou escrito não passa de reação ao outro. Modelamos 

e moldamos a fala em função daquele a quem se fala. Isso significa que também será à 

luz do outro que perceberemos a nós mesmos, pois só é possível conhecer a nós mesmos 

na dinâmica do relacionamento, na projeção de nosso eu em nossas reações ao outro. É 

assim que nossas identidades sociais são edificadas: na interação com o outro. Quando 

falamos de significado como construção social, a noção de contexto é crucial. Como 

vimos, é uma exigência para a interação com o outro a construção de contextos mentais, 

isto é, significados comuns através dos quais a comunicação possa acontecer. Assim, para 

fazerem-se entender em qualquer diálogo, os falantes darão pistas para que o outro 

identifique a interpretação adequada àquilo que está sendo dito (Lopes, 2006, p. 306). 
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 Regina Pires de Brito explica que a problemática da identidade se relaciona à 

associação da representação e da vontade à linguagem e à realidade social, uma vez que 

a língua, denotada como integrante de um processo histórico, “é uma das dimensões da 

pertença identitária” (Brito, 2013, p. 21). Qualquer que seja a abrangência da identidade 

que se quer tratar, alude a realidade vista em sua representação das suas percepções de 

mundo. É dessa forma, explica Regina Pires de Brito, que ela se reconhece e denota a si 

mesma em distinção das outras. Por isso, o senso de pertencimento joga com dois 

sentimentos antagônicos. O primeiro, de exclusão, ao separar-se por notar as diferenças 

para com os outros. O segundo é de inclusão, de afinidade com o outro, que são assim 

considerados “pares”. Concordamos com Azevedo quando afirma que “pertencer 

significa simultaneamente ser incluído numa comunidade e estar separado de outra” 

(Apud Brito, 2013, p. 22). Por isso, a nosso ver, os conceitos de “identidade” e “pertença” 

são praticamente sinônimos, como duas faces da mesma moeda. Um não pode existir sem 

o outro e muito difícil entender qual procede de qual, como o que envolve o ovo e a 

galinha. Talvez a resposta esteja em sua simultaneidade. Identidade e pertença surgem 

juntos à medida que se cresce paralelamente em ambos na exata proporção recíproca. São 

diretamente proporcionais. Não há como ter um sem o outro, e não há como ter mais um 

do que o outro, exatamente como a moeda, cujas faces são necessariamente idênticas em 

suas dimensões. Isso nos ajuda a entender a assimilação a identidade cultural brasileira. 

Uma vez que estabelecemos que são diretamente proporcionais, cada grupo ou indivíduo 

experimenta diferentes níveis de identidade cultural à medida do seu pertencimento. Na 

exata proporção que se sente “parte do meio”, será a sua identidade. 

IV.1.4 Identidade e Minorias 

Minoria, por outro lado, será aquele grupo de pessoas que tem pouca identidade 

com a maior parte do grande grupo cultural ao qual integra, sentindo, por isso, pouco 

pertencer a ele. Não se deve aqui confundir o sentimento de pertença com o desejo de 

pertencer. Geralmente as minorias lutam para serem aceitas, para que os aspectos 

culturais que defendem sejam ao menos tolerados pela maioria. Tal luta demonstra o ideal 

do pertencimento, a sua expectativa, mas não sua realidade plena. A luta por alcançá-lo 

demonstra e prova o contrário. Nisto comprova-se o pensamento de Arjun Appadurai, 

para quem as minorias são produto da maioria. A rejeição da aceitação de determinadas 

peculiaridades culturais une e cimenta a identidade entre o grupo daqueles que as 

assimilaram, enrijecendo-os em reação à maioria (Appadurai, 2009, pp. 45-48). A 
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oposição da maioria ocorre melo “medo” de perder a supremacia cultural. Práticas 

diferentes são toleradas enquanto passam como que despercebidas. Todavia, no mento 

em que começam alcançar alguma evidência no meio do grande grupo cultural, à forte 

oposição, temendo-se a modificação, que seja mudado o modelo cultural predominante. 

É, de fato, “o medo do pequeno número”. Isso está em linha com a discussão de Bourdieu 

sobre a batalha pelos sentidos, pelos signos e suas interpretações. Para ele, o poder 

econômico não está centralizado na riqueza, mas na relação dela com um campo 

específico de relações econômicas. Ou seja, é necessário ser reconhecido ou atribuído 

valor a algo, o que só acontecerá dentro de regras de valores de um sistema econômico. 

Daí, uma vez que há tal campo, a existência de “agentes especializados” é uma 

consequência direta, aqueles que operam e aplicam as normas do sistema, buscando a 

concretização de seus próprios interesses: “É nesta relação que a riqueza se encontra 

constituída, como capital – isto é, enquanto instrumento de apropriação de um 

equipamento institucional e de mecanismo indispensáveis ao funcionamento deste campo 

e, ao mesmo tempo, dos lucros que ele prodigaliza” (Bourdieu, 2008, p. 194). 

Paradoxalmente, a existência de campos relativamente autônomos, 

funcionando segundo mecanismo rigorosos e capazes de impor aos 

agentes sua necessidade, faz com que os detentores dos meios de 

controlar esses mecanismos e de se apropriar dos lucros materiais e/ou 

simbólicos produzidos pelo seu funcionamento possam fazer a 

economia das estratégias orientadas expressamente (o que não quer 

dizer, antes pelo contrário, de maneira manifesta (!)) e diretamente (isto 

é, sem passar pela mediação dos mecanismos) para a dominação das 

pessoas. Trata-se bem de uma economia, porque as estratégias que 

visam instaurar ou manter relações duradouras de dependência de 

pessoa a pessoa são, quase sempre, extremamente custosas em bens 

materiais (como o potlatch ou as ações beneficentes), em serviços ou, 

simplesmente, em tempo: eis o que, por um paradoxo constitutivo deste 

modo de dominação, faz com que, além do meio destruir o fim, as ações 

necessárias para assegurar a perpetuação do poder contribuam para sua 

fragilidade (Bourdieu, 2008, p. 194). 

 A diversidade é bem vivida entre pessoas culturalmente diferentes, quando não há 

desvantagem para nenhum dos grupos. Portanto, quando existe noção de prejuízo ou de 

privação por parte de um grupo representativo, ocorre, então, o que pode ser chamado de 

diversidade em desequilíbrio,19 conceito geralmente denominado simplesmente como 

desigualdade. Prefere-se aqui aquela expressão em detrimento deste conceito, por parecer 

                                                      
19 Expressão inaugurada aqui. 
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focar e explicar melhor a ideia da desigualdade no contexto em questão. A ênfase é 

negativa, isto é, há desvantagem social para algum(ns) grupo(s) social(is). Quando se fala 

de “desvantagem”, não implica que os seguimentos culturais procurem tirar vantagem 

uns dos outros ou sobrepor deliberadamente sua cultura à outra, como se houvesse 

necessariamente uma relação predatória. Para que a diversidade seja “pacífica”, não se 

incentiva qualquer disputa social, como se os diversos seguimentos estivessem se 

“acotovelando” para encontrar seu espaço na sociedade. Destarte, para que haja uma 

convivência pacífica entre diferentes, isto é, sujeitos de matizes culturais distintas, deve 

haver uma relação de equilíbrio, ou seja, não existir favorecimento a nenhum seguimento 

específico em dada sociedade. Certamente, isso é reconhecido mais como um “ideal” do 

que como uma “realidade”. De qualquer forma, é inegável que quando um grupo social 

se vê tolhido ou afetado negativamente, considera-se a si próprio em desvantagem. 

Neste sentido, avança-se um pouco mais na compreensão do conceito de minorias 

daquele visto em Apaddurai. Argumenta este autor que “minorias” são necessariamente 

rótulos impostos pelas maiorias como reação, quando acreditam que sua hegemonia está 

ameaçada por grupo(s) de menor(es) expressão social (Appadurai, 2009, pp. 45ss). É 

difícil limitar o conceito de desigualdade como se fosse, apenas, referência à disparidade 

entre conceitos culturais de grupos majoritários e minoritários. Parece envolver também 

o clamor pelo espaço econômico-social. É indubitável que uma minoria discriminada não 

terá os mesmos benefícios sociais que aquelas aceitas no dossel social das culturas ali 

legitimadas. 

Teresa Caldeira, ao fazer um estudo sobre a periferia da cidade de São Paulo, 

mostra como a população via-se a si mesma como inferior socialmente aos ricos. A 

riqueza foi apresentada pelos seus entrevistados como um fator de divisão social, que 

caracterizava o outro, ou seja, o que não morava na periferia. Esta é eminentemente 

“pobre”. Mais do que uma divisão classificatória, trata-se de uma relação de antagonismo 

e oposição. A concepção que tinham sobre sua condição financeira era uma espécie de 

predestinação à pobreza: estavam irremediavelmente fadados à subsistência. A vida, 

aparentemente, era descrita em função do sucesso (ou insucesso) material (Caldeira, 

1984, pp. 150, 151). Nesta espécie de “semiótica social” entre a mansão e o casebre, 

alimenta-se o “autopreconceito”, um complexo de inferioridade social. Certamente, pode-

se argumentar que talvez fosse o caso de terem meramente interiorizado a divisão de 

classes imposta pelos mais abastados. Possivelmente, seja um dilema de precedência 
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entre “ovos e galinhas”. De qualquer forma, ratifica-se a dificuldade de separar 

completamente as minorias apenas pelo aspecto meramente cultural, como se as 

realidades econômicas também não estivessem no cerne dos “reclames minoritários”. 

Será que o clamor por parte delas pelo espaço social diz respeito apenas à legitimidade e 

pertencimento? A exclusão ou prejuízo social também não é econômico?  Essa questão 

estava bem presente no truncado relacionamento entre metrópole e colônias. 

 Isso nos remete a um ponto muito importante a ser considerado sobre o estudo da 

identidade, pertencimento, que toca, portanto, nas minorias. Uma vez que a identidade é 

também consequente do olhar dos outros sobre nós, bem como, das expectativas e 

frustrações que compõem o seu processo de construção, percebe-se claramente que os 

“choques” culturais esculpem a identidade do grupo. A pergunta que se faz, então, é 

porque o grupo não se torna necessariamente igual, como uma massa de indivíduos 

“clonados” culturalmente? Embora, certamente a identidade cultural tem como pré-

requisito uma homogeneidade suficiente que sirva de base para o relacionamento social, 

percebe-se que com indivíduo “permite-se” forjar. Em outras palavras, não se trata de 

uma massa que pode ser modelada, mas de material sólido cuja forma só pode ser 

transformada por meio de entalhe. 

A partir dessa figura, nota-se que à medida que o grupo social esculpe o indivíduo, 

este perde mais e mais de sua “originalidade” e “individualidade”, perde sua matéria 

original retirada pelo cinzel da cultura majoritária. No entanto, assim como há substância 

mais e menos difíceis de serem esculpidas, de igual forma a “solidez” varia de cultura 

para cultura, de indivíduo para indivíduo. Certamente, isso também garante ou não a 

permanência das mudanças – a questão da volatilidade cultural. Certamente o que vimos 

no mundo caipira mostra alto grau de coesão e uma quase unanimidade cultural. O padre 

Antonio Vieira fala da empedernecida cultura dos povos indígenas, enfrentada por ele, na 

catequização do Brasil. Dessa forma, em seu “Sermão do Espírito Santo”, datado de 1657, 

temos: 

Os que andastes pelo mundo, e entrastes em casas de prazer de 

príncipes, veríeis naqueles quadros e naquelas ruas dos jardins dois 

gêneros de estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de 

murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e 

resistência da matéria; mas, depois de feita uma vez, não é necessário 

que lhe ponham mais a mão: sempre conserva e sustenta a mesma 

figura; a estátua da murta é mais fácil de formar, pela facilidade com 

que se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre reformando e 
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trabalhando nela, para que se conserve. Se deixa o jardineiro de assistir, 

em quatro dias sai um ramo que lhe atravessa os olhos, sai outro que lhe 

descompõe as orelhas, saem dois que de cindo dedos lhe fazem sete, e 

o que pouco antes era homem, já é uma confusão verde de murtas. Eis 

aqui a diferença que há entre umas nações e outras na doutrina da fé. 

Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais 

dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus antepassados; 

resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com 

a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande 

trabalho até se renderem; mas, uma vez rendidas, uma vez que 

receberam a fé, ficam nela firmes e constantes, como estátuas de 

mármore: não é necessário trabalhar mais com elas. Há outras opções, 

pelo contrário – e estas são as do Brasil – que recebem tudo o que lhe 

ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem 

replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas de murta que, em 

levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura, e 

tornam à bruteza antiga e natural, e a ser mato como dantes eram. É 

necessário que assista sempre a estas estátuas o mestre delas: uma vez, 

que lhes corte o que vicejam os olhos, para que creiam o que não veem; 

outra vez, que lhes cerceie o que vicejam as orelhas, para que não deem 

ouvidos às fábulas de seus antepassados; outra vez, que lhes decepe o 

que vicejam os pés, para que se abstenham das ações e costumes 

bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando sempre contra 

a natureza do tronco e humor das raízes, se pode conservar nestas 

plantas rudes a forma não natural, e compostura dos ramos (Apud 

VIVEIROS DE CASTRO, 2013, pp. 183, 184). 

 

 Comentando a realidade descrita pelo padre jesuíta, Eduardo Viveiros de Castro 

mostra as grandes dificuldades enfrentadas pelos jesuítas, desde o início dos trabalhos da 

Companhia de Jesus em terras brasileiras em 1549. Afirma que tudo pode ser sintetizado 

em uma única afirmação: “o gênio do país era exasperadoramente difícil de converter”. 

Explica que não se trata de um comportamento recalcitrante, como se fossem refratários 

ou difíceis de lidar. Porém, ao invés disso, continua, conquanto fossem muito interessados 

por “novidades”, não se deixavam cativar por elas. Colocando isso de outra maneira, eram 

extremamente receptivos, mas impossíveis de formatar. Viveiros de Castro “brasiliza” 

deliberadamente a figura europeia da murta, utilizada por Antonio Vieira, comparando os 

índios do Brasil com 

 

a mata que os agasalhava, sempre pronta a se refechar sobre os espaços 

precariamente conquistados pela cultura. Eram como sua terra, 

enganosamente fértil, onde tudo parecia se pode plantar, mas onde nada 

brotava que não fosse sufocado incontinente pelas ervas daninhas. Esse 

gentio sem fé, sem lei e sem rei não oferecia um solo psicológico e 
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institucional onde o Evangelho pudesse deixar raízes (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2013, pp. 184, 185). 

 

O referido autor traça a diferença notável entre as dificuldades de evangelização 

que o missionário encontrava no Brasil, comparada àquela que conhecia no Velho 

Mundo. Neste, sabia bem o que encontraria. Como oponentes, teria os elementos do 

antigo paganismo: ídolos, sacerdotes, bem como suas teologias e liturgias. No entanto, 

argumenta o autor, no Novo Mundo tropical a pregação cristã era muito bem recebida por 

um ouvido, e descartada pelo outro. O que se enfrentava entre os índios do Brasil não 

eram doutrinas diferentes, mas a indiferença à doutrina, uma rejeição a ter que escolher e 

se posicionar. Era a essencial inconstância, a indiferença do ser-aí do brasileiro original 

(Viveiros de Castro, 2013, p. 185). 

Analisando as impressões de Antonio Vieira e as conclusões de Viveiros de 

Castro, percebemos tratar-se da imposição da cultura europeia portuguesa, marcadamente 

católica, sobre as diversas expressões culturais ameríndias. A colonização do Brasil pelos 

portugueses foi também uma invasão cultural, assim como a conquista da terra 

preconizava uma conquista cultural. A receptividade percebida nos índios é um elemento 

“ancestral” da atual cultura brasileira, sua abertura para o mundo simbolizada no Cristo 

Redentor culturalmente acolhedor. Como dissemos anteriormente, a grande peculiaridade 

cultural do Brasil atual é o “não-ser”, isto é, a não determinação para que possa “ser tudo 

em todos”. Aparentemente, encontra base no comportamento dos antigos habitantes 

brasileiros que tinham como base não escolher, não fechar questão, não se posicionar. 

 

IV.2 Identidade, Poder e Construção Social 

 Pensar a questão da identidade remete-nos sempre à questão do outro. O que 

somos deve-se àqueles que estão à nossa volta. Nós nos situamos na conversação 

antecipando a forma de reação dos participantes na interação. Certamente, modelamos 

nossa presença e discurso à luz do que concluímos com respeito ao outro. Dessa forma, 

um sujeito sempre será um ente produzido por outro sujeito. Lidamos aqui com o conceito 

do ethos do indivíduo. É certo que o poder de influência de cada um não é o mesmo, pois 

é diretamente ligado ao lugar de poder que ocupa. Assim sendo, quando se trata de 
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relações assimétricas, os que se localizam acima na estrutura de poder serão os que mais 

exercerão influência, constituindo-se verdadeiros “produtores de outros seres”.  

 Consequentemente, conforme Lopes (2006, p. 308), são os posicionados em 

lugares de poder mais elevados que influenciarão de forma determinante no discurso, nos 

contextos mentais e nos enquadres interacionais. Eles encontram-se mais aptos a definir 

a construção do social quanto ao seu sentido e, por conseguinte, influenciam 

decisivamente a construção social de identidades. Valendo-se das palavras de Kitzinger, 

Lopes afirma que identidade deve ser entendida como a compreensão que o sujeito tem 

de si à luz do que dizem a seu respeito. Dessa forma, ainda seguindo o autor citado, Lopes 

prossegue sua argumentação arrazoando que a identidade não é algo que pertence ao 

indivíduo, porém construções sociais que são promovidas ou sufocadas segundo as 

inclinações políticas dos dominantes. 

O mundo social deve ser visto como uma “realidade” que, na verdade, é um lugar 

de luta para a definição da realidade. Os poderes públicos, revestidos de autoridade, 

podem produzir sensíveis mudanças na realidade social, ao assumirem o papel de “face” 

e “boca” de todos, representando-os e falando em nome deles, de forma pública e oficial. 

Destarte, cabe-lhes o poder de modelar conforme melhor lhes parecer a sociedade, 

sacralizando e consagrando aquilo que querem que seja reconhecido como o normal, 

aquilo que todos naturalmente devem fazer (Martins, 1996, p. 28). 

 Um grupo social sujeito ao discurso institucional perde sua condição de autonomia 

local, tornando-se parte de uma sociedade programada. No discurso legitimador do poder 

público, ao apresentar como sagrado aquilo que quer de um grupo, o mito assume papel 

depurador, isentando de acusações as intenções governamentais. O enunciado transcende 

o humano e torna-se “canônico”. Dessa forma, reivindica caráter profético, uma predição 

que objetiva viabilizar aquilo que proclama. Patrocina a realidade prática, pois não apenas 

prevê, mas gera a fé naquilo que enuncia, antecipando e atribuindo concretude àquilo que 

ainda é apenas discurso e é temporalmente hipotético e futuro (Martins, 1996, p. 29). A 

crença é o caminho da atitude e o motor da ação. 

 No entanto, não pode ser olvidado que a expectativa também é fator de autoridade 

e confiança em um discurso. Anelante de suprir suas necessidades, tanto o grupo, falando-

se de coletividade, quanto o sujeito, se o foco for a individualidade, tenderão a acreditar 

no discurso, ainda que não em seu enunciador. A necessidade leva o ser humano a crer e 
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esperar o suprimento. Numa espécie de semântica social, atribui-se magia às palavras 

como garantia sobrenatural da realização do que se espera. Aquele que discursa 

desaparece, permanecendo apenas aquilo que disse. É visto apenas como “meio”, mero 

instrumento, quando o conteúdo do discurso toca necessidades prementes. Isso explica o 

porquê de políticos e líderes religiosos conseguirem movimentar grandes massas, às 

vezes, até mesmo ao desastre pessoal. É importante notar que o poder mágico na 

necessidade nada tem a ver com os conceitos de carisma e de prestígio do líder. Em seu 

discurso, a voz não é percebida entre os gritos de angústia de situações que exigem 

solução imediata, mas o seu teor que aparentemente responde aos clamores. 

 Desse modo, a maneira como o poder é loteado na sociedade está no centro da 

compreensão do conceito de identidade como construção social. Assumindo as palavras 

de Foucault, Lopes mostra que as identidades não são resultado de escolhas pessoais dos 

indivíduos, mas recebidas nas relações de poder dos discursos nas quais são edificadas. 

O papel disciplinar que o poder discursivo tem assumido nas instituições, propõe ao 

indivíduo reivindicar o controle sobre si mesmo nas práticas discursivas. No entanto, as 

Ciências Sociais constroem identidades particulares, tais como criminosos, gays, 

mulheres grávidas, etc., valendo-se do discurso de especialistas que geralmente objetivam 

controlar estes grupos e o próprio indivíduo. Ainda em Foucault, chama a atenção para a 

ligação entre poder e conhecimento. As Ciências Sociais têm produzido “regimes de 

verdade” que se expressam nos discursos nos quais os sujeitos encontram-se inscritos 

(Lopes, 2006, p. 308-9). 

Se caminharmos pelas trilhas da sociolinguística e da etnografia, argumenta 

Ângela Kleiman (2006, p. 281), pressuporemos que também as identidades são produto 

conjunto de significações sociais e que na interação há espaço para outros significados 

que, por sua vez, podem ocasionar a reprodução ou a transformação “dos processos de 

identificação do outro e de reafirmação ou rejeição da identidade dos participantes, dentro 

dos limites que o caráter normativo das instituições permite”. Assim, parece que a 

construção da identidade é resultado direto das relações de poder entre os grupos sociais. 

No entanto, avisa a autora, não deve ser aceita uma concepção de identidade fundada tão 

somente em ordem social predeterminada, como as que são percebidas nas relações de 

poder entre os grupos sociais. Com certeza, essa foi a realidade experimentada na época 

da colonização do Brasil, bem como, no mundo caipira onde estiveram José Manoel e 

João Maria. 
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IV.2.1 Identidade e resistência 

 Para toda ação há uma reação, ainda que na forma de não aprovação, espécie de 

rejeição velada. Assim, explica Lopes (2006), como única forma de serem ouvidos na 

sociedade, os processos discursivos edificam identidades, mas com alterações devido a 

épocas e espaços diferentes. Dessa forma, baseando-se em Foucault, o autor explica que 

todo poder causa resistência. Por isso, a prática discursiva sempre gerará identidades de 

resistência. A posição que um sujeito assume em um dado discurso pode ser a de resistir 

ou, até mesmo, produzir um contra discurso que lhe dê o conforto de uma posição de 

sujeito, não de marginal. Deve ser estabelecido que o poder é fragmentário e que se dirige 

para todos os lados. Além disso, conclusão comum de vários estudiosos, Lopes concorda 

que o indivíduo não possui apenas uma identidade social, porém encontra-se ligado a 

múltiplas identidades sociais. Ao assumirem papéis identitários diferentes e, às vezes, até 

contraditórios, as mesmas pessoas adotam discursos diferentes. Ademais, o poder cruza 

uma sociedade em várias direções, de acordo com as interações sociais que a pessoa se 

envolve em suas diferentes práticas discursivas. Dessa forma: “As identidades sociais de 

classe social, gênero, orientação sexual, raça, idade, profissão etc. são simultaneamente 

exercidas pelas mesmas pessoas nas mesmas ou em práticas discursivas diferentes” 

(Lopes, 2006, p. 309). 

 Isso pode ser ilustrado com um fato ligado à gênese do povo brasileiro. Uma 

habilidade que marca a identidade de nosso povo até os dias atuais é sua capacidade de 

adaptação/acomodação, base e pilar do famoso “jeitinho brasileiro”. Na época da 

colonização, o catolicismo e os costumes europeus, como já vimos, foram impostos a 

índios e negros e, posteriormente, à população mestiça. Um dos maiores exemplos de 

adaptação/acomodação de nossa história está exatamente aí, na adequação de ideias e 

práticas estrangeiras àquelas pré-existentes e originais da cultura dos diversos povos 

ameríndios e africanos. Destarte, é sabido que muitos índios confessavam a fé católica, 

mas continuavam com suas crenças e religiões naturais, apenas substituindo os signos 

religiosos por aqueles dos europeus. Analogamente, muitos africanos diziam-se católicos, 

mas mantinham seus deuses e religiões originais, renomeando suas divindades com 

nomes de santos católicos. Destarte, mantinham os elementos básicos de sua devoção 

africana e disso se originou grande sincretismo, a realidade vivida pelas populações 

mestiças, dentre elas, os caipiras, que moldaram um catolicismo com o rosto do Brasil, 
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repleto de elementos religiosos indígenas e africanos. Nesse sentido, a resistência mostra-

se não apenas transformadora, mas criadora e sintética, ocasionando novas formas 

identitárias a serem assimiladas no vivido. 

 Cabe-nos ainda salientar que raramente um indivíduo não está ligado apenas a um 

grupo identitário estanque e delimitado, mas filia-se àqueles nos quais se percebe ligado. 

Assim, por exemplo, hodiernamente pode-se constatar que alguém não é apenas pobre, 

mas também mulher ou homem que, por sua vez, poderá ser heterossexual ou gay/lésbica, 

branco ou preto, jovem ou idoso, deficiente físico ou não, brasileiro ou não, etc. Dessa 

forma, a identidade do sujeito é um quebra-cabeça formado de aspirações de poder em 

diferentes interações sociais. Devemos entender que nossa múltipla identidade não é 

resultado de uma livre escolha pessoal, mas é especificada por práticas discursivas ligadas 

ao poder, nas quais nos vemos filiados, ainda que possamos resistir a algumas delas 

(Lopes, 2006, p. 309-10). 

Em resumo, as identidades sociais são construídas no discurso: ‘uma 

subjetividade é produzida no discurso assim como o eu está assujeitado 

ao discurso’ (Parker, 1989:64). Portanto, as identidades sociais não 

estão nos indivíduos, mas emergem na interação entre os indivíduos 

agindo em práticas discursivas particulares nas quais estão 

posicionados (Denora and Mehan, 1994:160). Também fica claro aqui 

que o mundo social e as identidades não são fixos. Estão em construção, 

isto é, no processo de tornar o significado inteligível ao outro (Shotter 

& Gergen, 1989:x). Portanto, (...) as identidades estão sujeitas a 

mudanças, isto é, podem ser re-posicionadas (LOPES, 2006, p. 310). 

 

 A discriminação e gradação social da época colonial e do Brasil império, visto no 

relacionamento entre índios e negros, desses com os mestiços, e ainda, o branco, parece 

ilustrar bem essa questão. Índios eram usados pelos brancos para rastrear negros fugidos 

na mata, colocando-os em frontal descompasso e desarmonia. Mestiços julgavam-se 

melhores que os negros, mas inferiores aos brancos. O branco era visto como o padrão 

social a ser alcançado, o verdadeiro e genuíno lugar de poder social. Perceber o discurso 

como construção social é importantíssimo, pois concede aos indivíduos participantes, 

papel gerador nos percursos de edificação dos significados na sociedade. Abrem-se as 

portas à possibilidade de discursos de resistência mediante quaisquer tentativas de 

homogeneização de significados. Em outras palavras, o poder não pode ser concebido 

como se fosse monolítico e as identidades sociais fixas e imutáveis (Lopes, 2006, p. 326). 
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V. O DESENVOLVIMENTO DA CONCEITO DE IDENTIDADE 

V.1 Aspecto Históricos 

 A compreensão do conceito de identidade deve dar-se à luz da história do 

pensamento. Na opinião de Stuart Hall, acreditar que antigamente as identidades eram 

monolíticas e coesas, que se tornaram deslocadas com a pós-modernidade é uma forma 

muito simplista de narrar o processo de desenvolvimento do sujeito moderno (Hall, 2011, 

p. 24). Hall demonstrará como, em sua visão, ocorre o desenvolvimento do entendimento 

do indivíduo fragmentado conforme o temos em nossos dias. Em linha com esta ideia, 

Signorini (2006B, p. 334) mostra que houve estudos resultantes daquilo que ficou 

conhecido como “paradigmas da modernidade”. Estes estão intimamente ligados à 

tradição racionalista e ao criticismo oriundos da concepção hegeliana da filosofia e da 

história, calcados na dialética. A nuança mais significativa é o conceito do 

“desenvolvimento teleológico num tempo reversível”, entendido como elipse ou círculo 

a partir de uma arqueologia fundante. 

 Hall afirma que o individualismo, tão central na visão do sujeito moderno, estava 

ligado, de certa forma, às identidades pré-modernas. A questão que deve ser focada é 

como era percebido e exercitado. Segundo o autor, a individualidade era “vivida” e 

“conceitualizada” diferentemente. Descansava-se em estruturas e tradições estáveis, 

reconhecidas como divinamente estabelecidas, isentas de mudanças ou variações. Uma 

vez que o modelo social tinha a chancela divina, havia voluntária aceitação e sujeição, 

dissolvendo-se assim qualquer senso de soberania da individualidade. Foi apenas com o 

advento do Humanismo (séc. XVI) e do Iluminismo (séc. XVIII) que a individualidade 

passou a reinar, rompendo com a antiga concepção de sujeito diluído e assimilado: 

Muitos movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidentais 

contribuíram para a emergência dessa nova concepção: a Reforma e o 

Protestantismo, que libertaram a consciência individual das instituições 

religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o 

Humanismo Renascentista, que colocou o Homem no centro do 

universo; as revoluções científicas, que conferiram ao homem a 

faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar mistérios 

da natureza; e o Iluminismo, centrado na imagem do Homem racional, 

científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se 

estendia a totalidade da história humana, para ser compreendida e 

dominada (HALL, 2011, p. 26). 
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 No entanto, o “sujeito cartesiano” de Descartes e seu lema “Cogito, ergo sum” 

(“Penso, logo existo), que especificava o sujeito “racional, pensante e consciente”, 

determinado e senhor do conhecimento; a “mesmidade” (sameness) de John Locke, que 

preconizava a identidade racional e perene, em continuidade com o sujeito; são apenas 

estopins que levaria à concepção do sujeito moderno (Hall, 2011, p. 27-8). A partir do 

século XX, o “sujeito da razão” cede lugar às questões sociais coletiva e de massa, típicas 

do capitalismo moderno. O empreendedorismo individual pregado por Adam Smith em 

A Riqueza das Ações e também O Capital de Marx cede lugar aos conglomerados 

empresariais: “O cidadão individual tornou-se enredado nas maquinarias burocráticas e 

administrativas do estado moderno”. Ainda segindo Hall:  

Emergiu, então, uma concepção mais social do sujeito. O indivíduo 

passou a ser visto como mais localizado e “definido” no interior dessas 

grandes estruturas e formações sustentadoras da sociedade moderna. 

Dois importantes eventos contribuíram para articular um conjunto mais 

amplo de fundamentos conceptuais para o sujeito moderno. O primeiro 

foi a biologia darwiniana. O sujeito humano foi “biologizado” – a razão 

tinha uma base na natureza e a mente um “fundamento” no 

desenvolvimento físico do cérebro humano” (HALL, 2011, p. 30). 

 

Dessa forma, a tendência atual quanto ao conceito de identidade é esquivar-se por 

completo da questão da substância ou essência, ou seja, do sujeito da tradição filosófica 

centrado e homogêneo, iniciada em Descartes e que alcança Kant, que trata da identidade 

no nível simbólico ou da forma, categorias representáveis e base do imaginário. Segundo 

esta visão, a identidade é percebida como totalização ou inteireza do homogêneo. 

Signorini, nesse ponto, explica que, ainda assim está firmada no tempo, embora apresente 

multiplicidade de “formas e funções sujeito”, como integridade dialética “do um e do 

múltiplo”, ou como ideologia (2006B, p. 335). 

 Posteriormente, surgem os arrazoados fruto dos denominados paradigmas da pós-

modernidade, ou da “crise da modernidade”. Tais modelos estão intimamente ligados ao 

pós-estruturalismo europeu e ao movimento que se opôs à tradição hegeliana. A 

característica mais marcante deles é a não aceitação da ideia de origem e de 

desenvolvimento teleológico e a asseveração do tempo irreversível (Signorini, 2006B, p. 

335). 

 Devemos entender como a questão da subjetividade se dá em cada uma dessas 

visões, conforme Signorini: 
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A questão da subjetividade não é tratada da mesma forma em todos eles, 

mas há um ponto de convergência importante entre as abordagens 

inspiradas pela “nova” ciência, ou ciência “dos processos de não-

equilíbrio” (Prigogine, 1996ª e b; Elkäim, 1996); pelo dialogismo 

bakhtineano (Bakhtin, 1981; 1988; Morson & Emerson, 1990), pela 

gramatologia (Derrida, 1973a e b); pelo neo-pragmatismo americano 

(Rorty, 1979; Pearce, 1996); ou pela ontologia materialista (Deleuze, 

1986; Deleuze & Guattari, 1992), para citar os mais influentes 

(SIGNORINI, 2006B, p. 335). 

 O ponto fulcral de convergência é o estilhaçar em diferentes medidas e a 

impossibilidade de recuperação de toda consumação ou totalização “não local e precária” 

na especificação do sujeito. A questão do sujeito, segundo estes pontos de vista, 

concentra-se primeiramente na complexidade, ou seja, instabilidade, descontinuidade e 

abertura, em posição exatamente oposta à da pluralidade, e em segundo lugar nos 

processos de subjetivação, neste caso, o contraponto da identidade (Signorini, 2006B, p. 

335-6). 

 De uma forma diversa àquela da tradição moderna, ou uno e homogêneo, ou 

plural, heterogêneo e contraditório, explica Signorini que o conceito de “sujeito 

complexo” compara-se a um “ator intermitente” ou “flutuante”, preenchido 

principalmente pelo desejo, não pela razão, emoção ou ideologia. Nesta concepção, o 

desejo norteia e organiza todo e qualquer interesse. Nas palavras da autora, trata-se de: 

“Um ator que opera entre possibilidades disjuntas e/ou contraditórias, que (des) articula, 

que se faz nó, nexo, encruzilhada, a partir da multiplicidade heterogênea e polifônica dos 

códigos e narrativas sociais a que está exposto”. Assim, continua Signorini, é um 

indivíduo que se constrói entre linguagens no ou através do costurar “de múltiplas e 

heterogêneas formas de linguagem” (2006B, p. 336). 

 

V.2 A Construção da Identidade 

A identidade não pode ser vista como algo inato (Cf. Coracini 2003 C), pois é 

formada através do inconsciente à medida que o tempo passa. Apesar de certo sentimento 

de unidade do ser, a autora afirma que tal não passa de ilusão. A identidade está sempre 

faccionada e incompleta, em processo e em transformação. Preferencialmente, a 

identidade deve ser compreendida como em andamento e o termo a ser utilizado deveria 

ser “identificação”, pois a única coisa que é possível ser feita é o pinçar instantes de 
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identidade (identificações) com coisas ou pessoas na medida em que a voz é reconhecida 

positiva ou negativamente no interior do indivíduo. Por isso, é preciso compreender que 

identidade não pode estar relativa a qualquer completitude que é ilusória no caso do 

sujeito supostamente indiviso. Ao contrário, estabelece Coracini (2003 C), ela é marcada 

pela ausência de do preenchimento que todos buscamos em nosso exterior e que jamais 

nos satisfazemos, nas formas que acreditamos que os outros nos veem. Dessa forma, só 

conheço a mim mesmo diante do outro que eu não sou e não posso ser. Coracini (2003 C, 

p. 243) conclui que o desejo de completitude que pretendemos, o preenchimento do ser, 

nada mais é que o desejo do outro, e manifesta-se no perseguir a verdade e no governo de 

si e de outros. 

 

V.2.1 Identidade Fragmentada 

Na opinião de Moisés de Lemos Martins, a experiência de identidade de nossos 

dias não se inscreve mais como imagem estável da realidade, em fixidez e perenidade, 

mas como “imagem de uma realidade relacional, que se joga no acontecimento, no 

consenso, no diálogo, e de igual modo nos conflitos de interpretação, na luta simbólica”. 

Identidade não é tomada mais em nossos dias como algo simplesmente pronto, mas 

paradoxalmente atrelado à ideia de construção de mundo e, simultaneamente oscilante, 

plural e em processo de erosão. É relativa à realidade, vista como o que se faz, o que se 

concretiza, isto é, o lado mais pragmático da verdade. É ela que negocia os sentidos, 

mediadora nas mais variadas lutas pela interpretação das realidades. Estabelece-se como 

o fiel da balança entre o heterogêneo e o específico, o homogêneo e o global, uma bela 

colcha de retalhos oriundos estampados das paisagens culturas de diversos lugares 

(Martins, 1996, 49). 

Nossa análise instintiva dos outros ao ouvirmos suas histórias do vivido leva-nos 

ao reconhecimento de nós mesmos e fornece meios para entendermos a nossa própria 

realidade (Coracini, 2003, p. 14). Em linha com o que temos exposto, Ângela Kleiman 

acredita ser necessário analisar o conceito de identidade não como algo estático e 

permanente, mas como condição passageira e diligente, resultante das relações de poder 

determinadas pela interação de seus integrantes. A expressão simbólica da diferença é 

socialmente construída na prática discursiva, não refletindo obrigatoriamente normas de 

cooperação e de negociação de sentidos (Kleiman, 2006, p. 280). 
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 Segundo Carmagnani (2003), é tarefa extremamente complexa a definição de 

qualquer identidade. Todas se encontram em processo de descentralização e 

deslocamento, sendo fragmentadas e em constante transformação. Isso se dá por causa de 

mudanças estruturais que têm causado profundas modificações nas sociedades desde o 

final do século XX. A segurança da vida segundo definições certas e seguras deu lugar à 

instabilidade e à incerteza causadas pela aleatoriedade dos padrões: “Isso está 

fragmentando as paisagens de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, 

no passado, forneceram-nos sólidas localizações como indivíduos sociais. Essas 

transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que 

temos de nós próprios como sujeitos integrados” (Carmagnani, 2003, p. 306-7). É aí, 

então, explica Carmagnani, que ocorrem dois deslocamentos no indivíduo. O primeiro é 

sua própria descentração de si próprio como sujeito; a segunda, a descentração quanto ao 

lócus sociocultural que vive. O resultado disso, conclui, é o que muitos rotulam como 

“crise de identidade”. 

 O sujeito visto como “ator intermitente” está muito mais ligado a “uma arquitetura 

móvel e multidimensional” exterior do que a qualquer solidez interna. Assim, este “ator 

intermitente” apresenta uma espécie de inteireza heterogênea, mas com de silhueta 

específica e estabilizada, apresentando também um rumo definido no tempo. Serão 

sempre locais e transitórios os programas de subjetivação que o constituem, de forma a 

tocar de raspão os conceitos tradicionais de estabelecimento do sujeito, que são 

geralmente apresentados como estáveis e homogêneos, tais como os conceitos de língua, 

nação, personalidade, ego, etc. É necessariamente assim, explica a autora, pois por estes 

caminhos chegaremos inevitavelmente à “des-identificação” à “des-apropriação” de 

níveis, atributos e princípios já solidificados nas esferas sociopolítica e cultural. Por isso, 

é possível dizer que ator é um indivíduo em fluxo, em fabricação, em constante mudança 

e polimorfo, “uma composição metamórfica de estilhaços heterogêneos e disjuntos, como 

em muitas composições no campo das artes plásticas (Signorini, 2006B, p. 336). 

 Tomando emprestada uma expressão de Salman Rushdie quanto à subjetividade 

de uma de seus personagens: as “quatro âncoras da alma”, na opinião de Signorini, estas 

são para a maior parte das pessoas: “o lugar ou território, a língua, a comunidade, e os 

modos de vida ou costumes que lhes servem de referência”. Nesta concepção, esclarece 

a autora, a alma como o cerne do self e a substância do si mesmo, pode desestabilizar-se, 

embora seja uma unidade. Em outras palavras, diz a autora, pode abandonar o porto e 
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exilar-se por completo, no momento em que os meios que lhe permitiam a ancoragem são 

abalados ou retirados (Signorini, 2006B, p. 337). 

 Kleiman entende identidade como “o conjunto de elementos dinâmicos e 

múltiplos da realidade subjetiva e da realidade social, que são construídos na interação”. 

Para ela, construção de identidade está na base da própria realidade social das práticas 

discursivas, dividindo espaço com a construção do relacionamento social entre os falantes 

e a construção de esquemas de saber, dentre outras. As identidades estão em constante 

processo de criação e recriação devido à interação. Por este motivo, conclui, a interação 

surge como mediação nos processos de identificação de agentes sociais participantes da 

mesma prática social (Kleiman, 2006, p. 280-1). Por isso, como pontua Rajagopalan: 

“Identidades em permanente estado de fluxo” (2006, p. 42). 

 

V.2.2 O Sujeito da Pós-Modernidade 

Coracini (2003, p. 14) traz um conceito de identidade que preza pela unidade, mas 

diferente de homogeneidade: é a “completude do ser para exibir a fragmentação, a 

descontinuidade, a impossibilidade de inteireza de qualquer sujeito...”. Stuart Hall explica 

que os defensores da fragmentação do sujeito não reconhecem apenas sua mera 

desagregação, mas seu deslocamento, resultante de diversas rupturas nos discursos 

modernos.  

Citando Stuart Hall, Carmagnani (2003) explica que houve uma grande alteração 

no processo de identificação praticado anteriormente, pelo qual projetamos as nossas 

identidades culturais. Tal mudança de deu do permanente para o momentâneo, o mutável 

e o precário. Assim, esse é o perfil do sujeito da pós-modernidade, portador de uma 

identidade não-fixa, ontológica e permanente. Na verdade, continua a autora, pode-se 

dizer que a identidade tornou-se mutante, transformada segundo as representações e 

questionamentos nos sistemas formais à nossa volta (p. 307). 

Hall elenca cinco contribuições ou transformações na teoria social e nas ciências 

humanas, na área do pensamento, que ocorreram especialmente no período da 
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modernidade tardia (metade final do século XX) ou que sobre ela tiveram grande impacto. 

As descentrações mais relevantes, em sua opinião, são:20 

a) A releitura dos trabalhos de Marx, especialmente a redescoberta e reinterpretação de 

um de seus princípios quanto ao sujeito, qual seja: “homens fazem a história, mas apenas 

sob as condições que lhes são dadas”. Passou-se a entender, com base nisso, que os 

indivíduos não podem ser agentes da história como se fossem seus autores. Apenas 

reagem às condições ou situações históricas criadas por outros, legado material e cultural 

daqueles que viveram antes deles. Foram deslocados dois princípios tradicionais que são 

fundamentais da filosofia moderna: 1) o que preconizava uma essência universal comum 

de homem, e 2) que tal essência é a característica principal de “cada indivíduo singular”, 

que é o próprio sujeito real (Hall, 2011, p. 34-5). 

b) A descoberta do inconsciente feita por Freud. Freud destruiu o conceito do sujeito 

cognoscente e racional caracterizado por uma identidade uma e fixa, quando desenvolveu 

sua teoria que explica as nossas identidades, sexualidade e o próprio sistema que organiza 

nossos desejos e apetites, como resultado de processos psíquicos e simbólicos do 

inconsciente, regidos por princípios de lógica muito diferentes da Razão. Dessa forma, “a 

identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento”. A 

unidade da identidade é algo do imaginário ou da fantasia. Ao invés de falar de 

“identidade”, à luz da psicanálise preferível é falar de “identificação”, um processo em 

andamento (Hall, 2011, p. 38). Algo mais sobre a contribuição de Freud, que parte, 

inclusive, da própria argumentação de Stuart Hall: 

Segundo Freud (apud Hall, op. cit., p. 40), nossas identidades, nossa 

sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formadas com base em 

processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona com 

uma “lógica” muito diferente daquela da razão: enquanto esta se 

processa no consciente, centro e fonte do conhecimento, sob o controle 

de um sujeito racional, “provido de uma identidade fixa e unificada”, a 

lógica do inconsciente, em constante tensão entre desejos recalcados e 

busca incessante e sempre adiada de realização desses mesmos desejos 

– “descarga liberadora de pressão inconsciente” (Nasio, 1999, pp. 28-

30) –, não se submete ao controle do ego, mas se manifesta em sonho, 

quando o nosso consciente está adormecido, ou na língua enquanto 

sistema simbólico (através de chistes, atos falhos, deslizes...), apesar de 

sua função de tamponamento do inconsciente e graças à porosidade que 

a caracteriza. Freud refuta, assim, o conceito de sujeito cognoscente, 

indiviso e racional (cartesiano), ao mesmo tempo em que define a 

                                                      
20 Seguimos aqui a exposição de Hall, mas são feitos alguns enxertos oportunos de outros autores. 
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subjetividade como produto de processos psíquicos inconscientes 

(CORACINI, 2003C, p. 239). 

 

Para Freud, a alteridade está na interioridade do ser. Em sua opinião somos muitos. 

O eu é um conjunto de identificações que cada sujeito faz no decorrer da vida. Assim, 

somos portadores de várias identificações. A noção de sujeito já havia sido 

completamente modificada com a descoberta do inconsciente. Ficou estabelecido que a 

vida psíquica tem como parte inseparável a própria consciência. Freud foi o grande 

idealizador do conceito de alteridade no interior do ser, lugar de grande multiplicidade. 

O Ego, termo preferido por Lacan, ou o Eu, preferido por Freud, foi assim definido como 

as identificações que cada sujeito agrupou ou colecionou no decurso de sua vida. Destarte, 

todos possuímos diversas identificações (Chnaiderman, 2006, p. 49). 

Expandindo a afirmação de Hall, o desenvolvimento da psicanálise colaborou 

fortemente para o descentramento do sujeito. Por isso, Lacan deve ser também 

considerado. Ele descontrói toda lógica de identidade. Afirma que: “o Um como tal é o 

Outro”. Em sua forma de ver, o Outro é onde está a palavra. Desenvolve o conceito de 

“traço unário” para tratar de identificação como o suporte de toda diferença 

(Chnaiderman, 2006, p. 55). 

 
É, no entanto, a partir da leitura de Freud feita por Lacan que foi 

possível compreender a constituição do inconsciente como o lugar do 

Outro bem como as relações do inconsciente com a linguagem. Assim, 

de acordo com Lacan, a criança que ainda não possui qualquer 

autoimagem como uma pessoa “inteira”, vê-se ou imagina-se a si 

própria refletida do espelho, literal e figurativamente, no “espelho do 

olhar do outro”. A formação do eu no “olhar” do Outro inicia a relação 

da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma, sistemas esses 

que são internalizados de modo a constituí-la. Dá-se, assim, a sua 

entrada nos vários sistemas de representação simbólica, incluindo aí a 

língua, a cultura e a diferença sexual. Os sentimentos contraditórios e 

não-resolvidos que acompanham essa difícil entrada – aspectos-chave 

da “formação inconsciente do sujeito” –, e que deixam o sujeito 

“dividido”, permanecem com a pessoa por toda a vida. Entretanto, 

embora parido, cindido, o sujeito vivencia sua própria identidade como 

se ela estivesse reunida e “resolvida” ou unificada, resultado da fantasia 

de si mesmo como uma “pessoa” unificada, formada da fase do espelho. 

Aí se encontra a origem contraditória da “identidade” (Nasio, 1995) 

(CORACINI, 2003C, p. 243). 
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Dessa forma, o pensamento lacaniano21 preconiza o outro como a origem da 

formação de cada sujeito psíquico. Deve-se entender que, para Lacan, o “eu” não coincide 

com o sujeito psíquico. Em outras palavras, existe o “eu” que assume a função de sujeito 

no enunciado, em um “Eu” que é o sujeito da própria enunciação. Quando estudamos 

linguística aprendemos há necessariamente duas vertentes que articulam o discurso: 

aquela do enunciado e a do ato de enunciação, esta ligada à própria formulação do 

enunciado. Na concepção lacaniana, tal diferenciação é vital para explicar como se dá a 

relação entre o sujeito que fala e o seu inconsciente e suas vontades. Geralmente, o sujeito 

é atualizado nos seus enunciados com base no próprio “Eu”. Dessa forma: “O sujeito da 

enunciação é uma entidade subjetiva, lugar e agente da produção dos enunciados” 

(Chnaiderman, 2006, p. 53). Para Lacan, a constituição de uma imagem unitária de si 

mesmo está no olhar que é lançado sobre o outro. O eu só se origina na mediação do 

relacionamento com o outro. A visão que o sujeito tem de si mesmo é a mesma visão que 

os outros tem dele (Chnaiderman, 2006, p. 54). A subjetividade como ponto de 

intersecção entre Freud e Lacan, comenta Signorini:  

O inconsciente é parte constituinte da subjetividade; a subjetividade é 

múltipla, não totalizável, nem centralizável no indivíduo e é modelada 

sociohistoricamente através de processos estruturantes de identificação; 

a identidade do sujeito se dá na alienação fundante do simbólico como 

imagem e representação (SIGNORINI, 2006, p. 9). 

 

c) O pensamento de Saussure. Para esse linguista, o sujeito não é o autor de suas próprias 

afirmações ou do sentido que expressa por meio da língua. Só há significado se fizermos 

uso das regras que orientam a língua no interior dos sistemas de significado de nossa 

cultura: “A língua é um sistema social e não um sistema individual. Ela preexiste a nós. 

Não podemos, em qualquer sentido simples, ser seus autores”. Não expressamos apenas 

nossos pensamentos quando falamos, mas valemo-nos de todo imenso escopo de 

significados que estão implícitos em nossa língua e em nossa cultura. Os próprios 

significados das palavras não são fixos (Hall, 2011, p. 40). 

d) A obra de Michel Foucault. Ele desenvolve o conceito do “poder disciplinar” que, em 

sua opinião, se desenvolve pelo século XIX, alcançando plenitude no século XX. Essa 

forma de poder tem como meta principal regular e vigiar, por meio de governo, 

populações inteiras ou até o gênero humano, e secundariamente, o indivíduo e o corpo. 

                                                      
21 Seguimos de perto a exposição feita por Chnaiderman, op. cit. 
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Isso se dá através de instituições que surgiram no século XIX e que supervisionam e 

disciplinam as populações da modernidade, tais como oficinas, quartéis, escolas, prisões, 

hospitais, clínicas, etc. Quer-se, assim, impor controle e disciplina em todas as práticas 

da vida do indivíduo, mesmo os prazeres e tristezas, valendo-se de profissionais e do 

conhecimento especializado, bem como, do conhecimento oriundo das “disciplinas” das 

Ciências Sociais (Hall, 2011, pp. 42, 43). 

e) O feminismo. Esse movimento causou notável impacto como crítica teórica e, também, 

como movimento social. Seu papel no descentramento conceitual do sujeito cartesiano e 

sociológico deu-se de várias formas: 

* Ele questionou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o 

“privado” e o “público”. O slogan do feminismo era: “o pessoal é 

político”. 

* Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente 

novas de vida social:  a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a 

divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. 

* Ele também enfatizou, como uma questão política e social, o tema da 

forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. 

Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). 

* Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da 

posição social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das 

identidades sexuais e de gênero. 

* O feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres 

eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela 

questão da diferença sexual (Hall, 2011, p. 46). 

 

V.2.3 Identidade, Sujeito e a Palavra 

 Algo que nos pode passar despercebido é que a visão do sujeito está intimamente 

ligada à própria palavra. Garcia Rosa, de quem Schnaiderman lança mão, argumenta que 

comumente destacam-se quatro elementos de representação da palavra: “a imagem 

acústica, a imagem visual da letra, a imagem motora da linguagem e a imagem motora da 

escritura”. Sempre que a linguagem é exercitada, mais de um ponto do “território da 

linguagem” será colocado em uso, e isso, simultaneamente A representação palavra 

recebe significação em sua interação com o objeto. Tal ocorre, por sua vez, na 

representação por meio da associação-palavra, passando assim a ser a própria 

representação do objeto (Schnaiderman, 2006, p. 59). Destarte, temos: 

 representação-palavra -> associação com o objeto -> associação palavra 
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 É neste percurso que a imagem acústica reveste-se de papel especial, 

transformando-se no próprio significante da imagem visual do objeto significado. Dessa 

forma, é a palavra que nos leva a acessar o sensível: “O que faz com que o aparelho de 

linguagem tenha por função a produção de significação é esse eixo que articula a 

representação-palavra e representação-objeto através da imagem acústica da palavra e da 

imagem visual do objeto”. A identidade do objeto só é percebida em sua relação com a 

representação-palavra. Para Schnaiderman, Garcia Rosa associa tudo ao registro da 

representação e à interação entre os representantes (Schnaiderman, 2006, p. 59-60). 

 

V.2.4 Identidade e Subjetividade  

Relacionar identidade e subjetividade significa tratar do não-fixo e do não-

sistematizado, pois não estão ligados a qualquer modelo terminado. Ao contrário, há um 

deslocamento em relação à racionalidade tão peculiar à modernidade (Eckert-Hoff, 

2003A, p. 270). 

Para tanto, procuramos problematizar a noção de sujeito, deslocando a 

noção cartesiana e logocêntrica que o vê como um indivíduo racional, 

centrado, controlador de seus discursos e do discurso do outro, o qual 

centra as coisas e o mundo em torno de uma verdade absoluta, em busca 

da totalização. O deslocamento desse sujeito dá-se, justamente, porque, 

na perspectiva da pós-modernidade ou do pós-estruturalismo, ele não é 

visto como centrado e controlador. É visto como um sujeito 

descentrado, que se constitui de pequenos fragmentos, fragmentos esses 

que formam um aparente tecido homogêneo que, na verdade, é 

constituído de pequenas unidades fraturadas, esfaceladas, 

fragmentadas, o que evidencia a heterogeneidade que o constitui. E, por 

ser heterogêneo, a autonomia do sujeito é uma ilusão, pois ele não é 

dono absoluto de seu dizer, assim como lhe escapa o controle dos 

efeitos de sentido que seu dizer causa, já que as palavras são sempre, e 

inevitavelmente, a palavra do outro: “Nenhuma palavra é ‘neutra’, mas 

inevitavelmente ‘carregada’, ‘ocupada’, ‘habitada’, ‘atravessada pelos 

discursos nos quais ‘viveu sua existência socialmente sustentada’ 

(Authier-Revuz, 1990, p. 27) (ECKERT-HOFF, 2003A, p. 270-1). 

 

 Segundo Eckert-Hoff, a verdade não deve ser tomada como fixa e estável, mas 

como verdades estabelecidas que se estabelecem em instantes e em determinados lugares. 

Por isso: “Todo discurso é visto como funcionando como regimes de verdade” (Eckert-

Hoff, 2003A, p. 271). Ainda que se procure a padronização, não há como evitar a 

heterogeneidade do discurso. Mesmo camuflada, estará lá. Percebe-se, portanto, que não 

há como controlar a diversidade de sentidos que um discurso pode provocar, pois 
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suplantarão até as mais elaboradas tentativas de fixação dos seus limites de significação. 

De igual forma, é sabido que há polifonia em um discurso, isto é, necessariamente serão 

ouvidas nele as vozes de outros discursos (Carmagnani, 2003, p. 305-6). 

 Quando falamos de subjetividade como um dos pilares do conceito atual de 

identidade, não queremos sugerir com isso que não haja qualquer elemento de 

materialidade que possa ser considerado como elemento concreto a ser analisado. Maher 

(2006), tratando da questão da identidade indígena, afirma que nem raça, nem cultura, 

são “critérios identificatórios de indianidade”. Certamente, quanto aos aspectos raciais, 

concordamos com ela, pois já foram há muito abandonados como base para o 

estabelecimento de identidade até mesmo na própria antropologia. Servem apenas para 

tipologia física. No entanto, de igual forma, a autora descarta e pretere a cultura. Segundo 

ela, o motivo para isso é que a cultura é característica e constantemente mutável, 

preferindo, por isso, as relações sociais. Assim: 

A questão da identidade indígena, o ‘ser índio’, remete, isto sim, a uma 

construção permanentemente (re)feita a depender da natureza das 

relações sociais que se estabelecem, ao longo do tempo, entre o índio e 

outros sujeitos sociais e étnicos: tal construção busca a) determinar 

especificidades que estabeleçam ‘fronteiras identificatórias’ entre ele e 

um outro e/ou b) obter o reconhecimento dos demais membros do grupo 

ao qual pertence, da legitimidade de sua pertinência a ele. É, portanto, 

nesta sua relação, no tempo e no espaço social, com diferentes ‘outros’ 

que o índio constrói cosmovisões específicas e ‘modos de ser’ 

particulares que terminam por construí-lo. Isso tudo significa então, 

que, assim como vários autores, percebo a identidade como sendo um 

construto sociohistórico por natureza, e por isso mesmo, um fenômeno 

essencialmente político, ideológico e em constante mutação (MAHER, 

2006, p. 116-7). 

 

 Divergimos da autora em dois pontos. Primeiramente, quando atribui à cultura 

certa instabilidade por sua constante mudança, há de se perguntar: o que é que não muda 

na experiência humana? Ou, colocando isso de outra forma, é possível reconhecer algum 

critério inalterável na existência do gênero humano que não se altere de alguma forma em 

função do tempo? É provável que as relações sociais, apontadas pela autora como o 

genuíno “critério identificatório”, sejam ainda mais mutáveis do que os aspetos culturais 

de um determinado grupo. Em segundo lugar, a autora desconsidera a importância do 

relacionamento dos grupos indígenas (e de todo sujeito) com o meio e a natureza, 

elementos fundantes de toda cultura. Lévi-Strauss, por exemplo, mostra a importância das 

cores, algo que determina práticas que incidem exatamente no tratamento do outro. De 
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igual forma, Ingold (2011) mostra o quanto o meio é determinante para toda a realização 

humana, como indivíduo e como ser. A vida é sim relacionamento, mas não apenas com 

pessoas: com o mundo propriamente dito. 

A vida orgânica, como a vejo, é antes ativa que reativa, o 

desdobramento criativo de todo um campo de relações no âmbito do 

qual os seres emergem e assumem as formas particulares que fazem, 

cada um em relação aos outros. A vida, nesse ponto de vista, não é a 

realização de formas pré-especificadas, mas o próprio processo no qual 

formas são geradas e mantidas no lugar. Cada ser, uma vez que é 

tomado no processo e leva-o adiante, estabelece-se como um centro 

singular de consciência e agência; um desdobramento, em algum nexo 

particular dentro dele, do potencial gerador que é a própria vida 

(INGOLD, 2011, p. 19) 

 

Olhando a experiência humana por este prisma, percebe-se a singularidade de cada 

indivíduo, formando sua identidade no relacionamento com tudo o que está a sua volta, 

todos os seres, animados e inanimados e o próprio ambiente. Por isso, o argumento da 

mutabilidade não é suficiente para descartar a cultura como um “critério identificatório”, 

pois a especificação das relações sociais e/ou a política como meios de reconhecimento 

de identidades como faz a autora, além de ser igualmente mutável, desconsideram o 

relacionamento do homem com o meio e a natureza. É necessário entender que o estudo 

da identidade de um grupo, embora tenha que considerar a diacronia, é um estudo 

sincrônico. Em outras palavras, embora a história tenha que ser considerada 

necessariamente, só é possível reconhecer a identidade limitada a determinado momento 

da existência de um povo ou indivíduo, como um quadro de um filme, considerando os 

anteriores, mas sabendo que a cena, congelada no momento para estudo, está já se 

movimentando: “o filme tem que continuar!” Isso responde à pergunta: Como é possível 

pensar a cultura de um povo se ela está constantemente em processo de mudança no 

contato com outras culturas? 

V.2.5 Ao Invés de Identidade, Identificações 

 Sendo perceptível e indiscutível a influência da psicanálise, hoje boa parte dos 

linguistas preferem a designação “identificações” ao invés de “identidade”. Isso se dá, 

principalmente, pela impressão monolítica e determinada ligada à expressão comum 

“identidade” e à fluidez e dinamismo que “identificações” transmite. Citando Hall, 

Eckert-Hoff explica que as contradições do ser nos dão a capacidade de pinçar momentos 

de identificação ou “apego” referentes ao sujeito que são construídos pelas práticas 
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discursivas edificados pela falta, pela divisão, tendo como ponto de partida o lugar do 

Outro (Eckert-Hoff, 2003B, p. 292). Dessa forma, Coracini afirma: 

não deveríamos falar de identidade, já que, como dissemos, o termo 

remete ao mesmo, ao uno, mas de identificações: é apenas 

momentaneamente que podemos flagrar pontos do discurso que 

remetem  a identificações inconscientes, introjetadas sempre a partir do 

outro, mas que, por estarem já lá, provocam reações, atitudes de recusa 

ou de aproximação; quando os autores falam de identidade, é preciso 

compreendê-la sempre em movimento, em constante mutação 

(Coracini, 2003, p. 15).  

 

Kleiman (2006) concorda com Coracini. Segundo ela, uma das formas de entender 

“identidade” é percebê-la como fruto de processos de identificações que ocorrem durante 

a interação com o próximo, fundados nos alvos e anseios dos falantes da operação do 

discurso. No entanto, se concordamos que a identidade já se encontra definida pelas 

posições sociais dos agentes, também as relações de poder assumem importante papel na 

geração de relações e identidades sociais (Kleiman, 2006, p. 276-8). Baseando-se na 

distinção feita por Nasio, Eckert-Hoff reconhece duas formas de identificações: simbólica 

e imaginária. A identificação imaginária tem como elementos constitutivos a imagem e o 

eu. Já a simbólica tem como pilares o significante e o sujeito do inconsciente que busca 

uma vida de significado, mas vê-se constantemente privado dela. Dessa forma, a 

singularidade do indivíduo é resultado de uma marca exterior. Quanto à identificação 

imaginária, trata-se de uma representação imagética e mesmo inconsciente do sujeito. Ele 

seleciona as imagens nas quais se reconhece, se identifica, isto é, as que, de alguma forma, 

evocam a figura do outro. Dessa forma, a identificação imaginária, aquela que dá origem 

ao próprio eu, não é um “filme”, como uma sucessão de imagens, mas a junção do eu com 

a imagem do meu próximo (Eckert-Hoff, 2003A, p. 274-5). 

Baseando-se em Otávio Souza, Bertoldo (2003, p. 92) explica que a identificação 

praticada por todo sujeito está diretamente ligada à questão ou “marca” simbólica, por 

meio da qual cada um adquire singularidade, não a unidade:  

Nesse sentido, a identificação constrói-se na heterogeneidade, no 

esfacelamento, na dispersão das múltiplas vozes costuradas e suturadas 

constantemente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, embora as cicatrizes que ficam se 

imbriquem de tal modo que nossas identificações são continuamente 

deslocadas pela inefável presença de discursos de outros (ECKERT-

HOFF, 2003A, p. 275). 
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Certamente, todo ser humano é um “mutante”. Seu ser é dinâmico e versátil, 

adaptando-se e recriando-se à medida das situações que enfrenta. Não há como 

estabelecer um molde fixo nem mesmo de uma única pessoa, quanto mais de uma cultura 

inteira. Todavia, conquanto reconheçamos isso, concordamos em parte com a autora. Em 

nosso entendimento, o conceito de identidade não pretende tratar pessoa ou grupo como 

se fosse uma “pintura”, uma imagem congelada, ignorando que está em constante 

movimento. Linguistas, sociólogos, antropólogos, historiadores têm consciência da 

“mobilidade” do ser e de suas transformações. O que se pretende ao elencar características 

culturais comuns não tem como objetivo reconhecer “clones”, mas aproximações 

comportamentais de pessoas interiormente diferentes em seus temperamentos e 

personalidades. Por isso, a intralidade, entendida como aquilo que compõe o interior do 

homem, mostra-se conceito indispensável a ser considerado na investigação de 

identidades. Do mesmo modo, é senso comum que as transformações no ser dão-se pela 

via da experiência com pessoas e/ou com o meio. Destarte, também concordamos que a 

idemtidade não pode ser compreendida adequadamente sem a alteridade. No contato com 

o outro somos e não somos, afirmamos e negamos. Nosso ser, cheio de escolhas, embora 

composto de um “núcleo” relativamente estável, está em constante relação de troca. Com 

base nisto, sugerimos que a opção por “identificações” é apenas uma questão de termos, 

pois, diante da realidade “mutante” do ser, é o que geralmente se entende por “identidade” 

(Leray, 2003, p. 130). 

Deve-se entender que o “outro”, que é o alvo da identificação, não é um objeto 

exterior que pode ser percebido objetivamente, como um indivíduo, um gesto ou ato. Ao 

contrário, o processo de identificação se dá entre instâncias subjetivas do sujeito, bem 

como, em elementos do interdiscurso que formam o próprio discurso (Serrani-Infante, 

2006, p. 253). Eckert-Hoff (2003A, p. 273) explica que mesmo as identificações não 

existem por si mesmas, mas são constantemente construídas e reconstruídas tendo como 

meio as diferenças no relacionamento com o outro. Tais divergências são momentâneas 

e ocorrem pela peculiar porosidade que caracteriza a linguagem. 

Assim, Coracini (2003C, p. 240) lembra que o sujeito é atravessado por 

incontáveis vozes, impondo alto de grau de complexidade, movimento e heterogeneidade 

à sua identidade, tornando possível apenas reconhecer instantes de identificações. 

Comentando o pensamento de Stuart Hall, Eckert-Hoff afirma que: 
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As identificações são construídas na différance ou por meio dela, sendo 

constantemente desestabilizadas por aquilo que fica de fora – a falta. O 

jogo da defférence revela o eterno adiamento de preencher a falta que 

nos constitui, o que evidencia, na trama discursiva, uma imbricação de 

vozes que ecoam do interdiscurso. Por nunca ser completamente 

preenchida a falta, não há nunca um ajuste completo, mas apenas 

momentos de identificação. Há sempre a costura de fio (em busca de 

preencher a falta) e, ao mesmo tempo, a sutura de fios (as marcas, 

cicatrizes que ficam), que emergem pela porosidade da língua, fazendo 

ecoar as vozes que habitam em nós. Assim, podemos apenas postular 

momentos de identificação, em movimento constante (ECKERT-

HOFF, 2003A, p. 274). 

 

A identificação está também ligada à função enunciativa. Isso se dá porque, 

conquanto a identidade é representação do ser, a identificação destaca o dizer (SERRANI-

INFANTE, 2006, p. 253). O conceito de identidade deve ser tido como um processo de 

significação a ser compreendido (Grigoletto, 2003, p. 359). É por isso que o conceito de 

identidade ou “identificações” está diretamente ligado à própria linguística:  

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma 

importante característica: elas são resultado de atos de criação 

linguística. Dizer que são resultado de atos de criação significa dizer 

que não são “elementos” da natureza, que não são essências, que não 

são coisas que estejam simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou 

descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm 

que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural 

ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos 

nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A 

identidade e a diferença são criações sociais e culturais (SILVA, 2000, 

p. 76 – Apud GRIGOLETTO, 2003, p. 360 – nota). 

 

 Vasconcelos (2003, p. 162) assevera que não se pode perder de vista que, uma vez 

que nenhum discurso pode ocorrer no vazio e que todo enunciador tem seu perfil 

ideológico e sócio-histórico, “ideologia” deve ser considerada como tendo sentido 

positivo na construção de cosmovisões, isto é, como enxergar o mundo e relacionar-nos 

com ele, modos de ser, princípios de valor e de crença que modelam os aspectos éticos 

de um determinado grupo social. Dessa forma, a trama discursiva é tecida, quando os 

sujeitos, valendo-se das vozes institucionalmente chanceladas, apropriam-se de 

anunciados que gozam da condição de sempre/já ditos, “permitidos” e “autorizados”. No 

entanto, não se trata de mera repetição, mas de uma apropriação que traz à experiência 

algo novo: 

O sentido do dizer do sujeito, assim como o sonho no dizer de Freud 

(Birman, 1991, p. 81), já constitui uma interpretação do sujeito sobre 
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seu próprio desejo, e mais: a figura do sujeito enunciador (...) é parte 

constitutiva do processo de interpretação assim como o analisando para 

Freud (Birman, op. cit., p. 83) também o é. Nesse sentido, o já-dito 

também é já interpretado pelo sujeito singular, portanto, o já-dito é 

sempre um repetir interpretado e, também, por mais que paradoxal 

possa parecer, é um já-dito-novo (VASCONCELOS, 2003, p. 166). 

 

 É possível compreender o processo de assimilação de significados conceituando 

a diferença entre ver e olhar. Chanaiderman (2006, p. 18-9; 54-5) vale-se da 

argumentação de Juan-David Nasio para quem ver e olhar resultam experiências muito 

diferentes para o sujeito. Nessa linha de raciocínio, “ver” é simplesmente enxergar o 

mundo que está diante dos próprios olhos. É dessa experiência da visão que vem o 

“olhar”. A questão toda repousa no fato de que vemos apenas imagens e não as coisas 

propriamente ditas. O “eu” percebe apenas imagens que só se tornarão sua substância 

mediante assimilação, ou seja, forem recebidas pelo “eu”. As imagens são inscritas no 

sujeito por não haver qualquer ruptura ou separação entre ele e o mundo: ambos estão na 

mesma dimensão imaginária. Nasio toma um exemplo de Bergson, que afirma: “eu não 

vejo essa jarra, estou nessa jarra (...) ...o eu é a imagem percebida, o eu está na imagem 

percebida, e essa imagem percebida é o eu”. Não há imagem do olhar”. Certamente! Para 

que haja a interação entre o “eu” e a imagem é necessário que ele esteja completamente 

inserido em uma estrutura simbólica. É por isso que, para que o sujeito seja constituído, 

a linguagem é imprescindível, estabelecendo-se como sua condição sine qua non: “A 

regulação da estruturação imaginária efetua-se através do registro simbólico. É no espaço 

do Outro que se situa o ponto de onde o sujeito se olha”. 

 Neste capítulo, percebemos como a identidade mostra-se fragmentada e em 

constante construção. Isso se liga diretamente ao conceito de Dasein de Heidegger, na 

contínua transformação do próprio eu, tomando como base todas as experiências 

passadas, armazenadas na memória. A identidade brasileira tomada exemplarmente da 

sociedade caipira, embora tendo em seu cerne os elementos medievais do discurso 

religioso católico, dava grande sensação de estabilidade por causa da crença em um 

mundo fixo e de uma identidade determinada, praticamente monolítica. No entanto, não 

significa que isso era, de fato, real. A pós-modernidade não reinventou o ser humano, 

apenas o desmascarou, expondo seus medos e inseguranças. No entanto, como vimos, o 

medievalismo a cosmovisão medieval está plena de medos, o que obviamente causava 

muitos temores e a mesma sensação de vulnerabilidade. Dessa forma, cabe-nos 
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compreender como o discurso religioso foi deslocado e descolado da identidade nacional, 

oportunizando outra de cunho estritamente secular, no entanto, sempre trazendo os signos 

fundantes da cultura brasileira: a cultura portuguesa católica, seu discurso religioso e 

medievalismo humanizados e secularizados. 
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ANEXO 122 

SERMÃO: PORQUE IGNORAMOS A ETERNIDADE? 

J.M. Conceição. 

(Andamos por fé e não por visão) 2 Cor. 5:7 

 O homem, meditando sobre o futuro destino de sua alma, diz frequentemente: se 

ao menos soubéssemos alguma coisa do que será de nós na eternidade? Se nós tivéssemos 

ao menos alguns traços do estado do espírito depois da morte do corpo, algum 

conhecimento do seu destino, um simples pressentimento do gênero de sua habitação, 

algum presságio de seus prazeres e sofrimentos nessa duração infinda! 

 Este, pois, se consola facilmente com a convicção de que virá infalivelmente o dia 

em que havemos de saber isso tudo. Saberá então tanto quanto lhe será útil. Aquele porém 

não se quer contentar com isso; indiscreto, ele quer saber somente com o fim de satisfazer 

seus desejos; parecendo-se assim como uma criança caprichosa, que, não obstante a 

certeza de que tem de que seus ternos pais hão de mimoseá-la em determinado tempo, 

quer adivinhar inutilmente com antecipação quais serão os presentes que então há de 

receber. 

 Não houve tempo em que a loucura dos mortais deixasse de querer perscrutar os 

mistérios da eternidade. Daí provém essa incalculável variedade de ideias e sonhos sobre 

a organização da vida eterna, de que se pode dizer sem exageração – quantas cabeças 

quantas sentenças, que deram à sua imaginação um livre curso a este respeito. Entre 

Judeus como entre Turcos, entre Pagãos como entre os Cristãos, vogam, acerca do estado 

dos nossos espíritos depois desta vida, as ideias mais extravagantes, até indignas de Deus, 

sua grandeza e majestade. 

 Uns pensam que as almas devem gozar lá em cima de contínuos prazeres, cercadas 

de magníficos jardins e bosques, em mesas ricamente cheias, onde se banqueteiam a seu 

bel prazer. Outros creem que as almas dormem nas sepulturas até o dia do juízo final, no 

                                                      
22 Apud LESSA, Vicente Themudo. Padre José Manoel da Conceição. São Paulo: Est. Graphico 

“Cruzeiro do Sul, 1935. Texto com correção de grafia, embora algumas peculiaridades do arcaísmo 

tenham sido propositalmente deixadas. 
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qual hão de ser recompensadas. Outros imaginam que elas, enquanto esperam o juízo 

final, demoram-se umas em baixo da terra, outras nos vestíbulos do inferno, outras no ar, 

outras nas proximidades do céu, com faculdade de aparecer em certos tempos, 

principalmente de noite em forma de fantasmas, para aterrá-los sem razão nem proveito. 

 Outros ainda pensam que as almas dos finados devem girar n’um paraíso, fazendo 

sua maior felicidade em se recordar e narrar os acontecimentos de sua passada vida. E 

ainda os há que creem que para as almas poderem entrar no gozo da eterna bem-

aventurança, importa que se purifiquem antecipadamente de todos os seus pecados, 

cuidados e inclinações terrestres. 

 Mas debalde a curiosidade e temeridade dos mortais tem pretendido invadir assim 

as portas da eternidade para descobrir seus mistérios. Impenetráveis permanecem as 

trevas com que Deus envolveu o país não conhecido; donde nenhum dos mortos voltou 

ainda para revelar à curiosidade humana os sagrados mistérios do mundo espiritual. 

Entretanto, estas fátuas sutilezas nunca se dirigiram a um fim caritativo e benéfico. Os 

homens se há atormentando com suas fantasias. Eles se hão criados entes de razão de 

diversas qualidades, que nunca existiram senão no seu ideal exaltado. Povoaram sua 

imaginação de fantasmas e espíritos visíveis, que o medo lhes representava em todas as 

partes. Desta sorte, longe de propagarem o reino da sabedoria, só propagaram o da 

superstição; em vez de propagarem o reino de Deus, propagaram o do erro e das fábulas 

do paganismo. Eles cuidavam menos em se assemelhar a Nosso Senhor Jesus Cristo, tanto 

no seu modo de pensar como em suas obras, do que em disputar sobre suas opiniões e 

imaginações. Pareciam dar muito mais preferência a fórmulas oratórias e científicas, 

sacrifícios e castidade aparentes, jejuns e purificações exteriores, do que à imitação de 

Cristo em modo de pensar virtuoso e obras de caridade. Até fizeram finalmente consistir 

todo o cristianismo mais em dogmas e fé do que nas obras agradáveis a Deus, para cujo 

fim os exortavam todos os sermões de Jesus e as epístolas dos apóstolos. Debalde diz S. 

Tiago: Que bem faz, meus irmãos, dizer: eu tenho a fé, se as obras não se conformam 

com ela? Cuidais que com a fé somente sereis bem-aventurados? (S. Tiago 2:14). 

 Debalde diz o Senhor Jesus: Nem todos que me dizem: Senhor! Senhor! Entrarão 

no reino dos Céus; mas os que fizeram a vontade de meu Pai que está no Céu, esses 

entrarão no reino dos Céus. (Mat 7:21). 
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 Na verdade eles persistiram em a sua triste sabedoria: superstição, costumes 

supersticiosos, fórmulas de oração e culto público lhes mereceram sempre mais 

importância do que as instruções e o amor do Divino Mestre. 

 Longe de mim pois tudo quanto não passa de uma curiosidade indiscreta; longe 

de mim todas as representações e hipóteses sobre as almas dos finados, que nada mais 

possam induzir-me a sentimentos e costumes supersticiosos. Para mim só há na terra um 

Revelador de tudo o que é divino e celeste, este é o Filho de Deus, Jesus Cristo o Salvador 

o mundo. Só ele é a minha luz, a minha estrela no meio da escuridão; tudo quanto os 

homens, por mais sábios e santos que sejam, quiseram e querem revelar-me acerca da 

vida eterna, não passa de representações terrestres e próprias de suas opiniões. 

 Jesus, porém, o eterno companheiro da eternidade, o Princípio e o Fim, Jesus nos 

promete a imortalidade da alma, sem nos descobrir minuciosamente as condições da 

futura existência. 

 Ele nos ensina que a alma humana, depois que se desembaraçar do corpo vai ao 

encontro de condições mais excelentes, que Deus lhe tem preparado desde o princípio: 

pelo que, assim diz ele ao criminoso na cruz: Em verdade te digo, que hoje estará comigo 

no Paraíso. (S. Lucas 23:43). 

 Ele diz mais que os espíritos já nesta mesma vida devem-se preparar para a 

eternidade, que, aqui mesmo, já eles pertencem ao reino lá de cima: que o reino de Deus 

não consiste em sinais exteriores, senão que existe dentro de nós mesmos n’uma 

existência virtuosa e perfeita. (S. Luc. 17:21). 

 Diz-nos ainda que a eternidade será conforme o grau de perfeição a que o mortal 

se houver elevado nesta vida. Lá cada um há de ser julgado segundo seus próprios 

pensamentos, palavras e obras, e assim será também proporcionada sua recompensa (S. 

Mat. 25:34 – 46). 

 Com semelhantes instruções acerca das esperanças que devemos nutrir da 

eternidade, se deve satisfazer o discípulo de Jesus. 

 Ele conhece o valor da vida eterna, cujas promessas o lisonjeiam. Andamos aqui 

por fé e não por vista. (2.ª Cor. 5.7). 

 E porque não deveria eu contentar-me com estas palavras? 
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 Porque não deveria dar-me voluntariamente por satisfeito com aquilo que Jesus 

me promete? Porque prestaria eu ouvidos de preferência à minha curiosidade indiscreta, 

e não à sabedoria do meu Salvador divino e autor da minha felicidade? 

 Se a Divindade se agradasse em fazer o gênero humano participante dos mistérios 

do outro mundo, podemos estar certos de que esta faculdade nos teria sido concedida. 

Assim não foi porém do agrado daquele que sabe tudo; segue-se pois que o conhecimento 

do estado dos espíritos da eternidade não teria concorrido para nossa felicidade. Nós 

fomos privados dele até à hora solene, em que nos tornaremos companheiros da 

eternidade. 

 A tua curiosidade indiscreta, pois, de querer explicar o enigma do mundo futuro, 

é digna de castigo; a falta de fé e confiança na alta sabedoria e paternal amor de Deus é 

coisa indigna do cristianismo. Convençamo-nos de que aquilo que Nosso Senhor é 

servido que nós ignoremos se o soubéssemos, seria nossa desgraça. Muitos segredos 

ocultam os pais aos filhos enquanto dura a sua menoridade, reservando sua comunicação 

para uma idade própria para os receber. Uma comunicação demasiadamente prematura 

poderia pôr em perigo a prosperidade da casa, a felicidade dos filhos. 

 E quem ousaria censurar por isso a prudência e a precaução destes cuidadosos 

pais, que provam justamente com isso a grande solicitude que têm pelos filhos? 

 Os próprios filhos não lhes serão porventura reconhecidos por isso algum dia? 

 O mesmo acontece entre Deus e o homem. 

 Quando um dia a morte quebrar o selo do mistério, nós também havemos de 

balbuciar o nosso agradecimento à sabedoria do eterno Pai. Também nos havemos de rir 

então dos nossos vãos esforços, a que nos houvermos dado no empenho de descobrir a 

eternidade. Mas também havemos de lamentar a nossa falta de confiança na graça e 

providência de Deus. 

 Por mais incapazes que sejamos, por causa de nossos tão limitados 

conhecimentos, de penetrar nos desígnios do Todo-Poderoso e seus altos fins, todavia nos 

seria tão fácil perceber o porquê a mão de Deus quis assim nos ocultar a eternidade, como 

seria fácil erguer um pouco este véu, se ele o quisesse. 
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 Quanto menos nós conhecemos de certeza o destino que depois desta vida nos 

espera, tanto mais pura, desinteressada e ativa deve ser a nossa virtude na terra. O que 

mais é a virtude cristã? O que é a santidade, que Jesus exige de nós? Nada mais do que a 

nossa maior felicidade e perfeição. 

 Ela não deve por isso propor-se outro fim senão à sua própria realidade. Ela não 

deve servir de meio para alcançar esta ou aquela vantagem; ainda menos deve ela ser uma 

medida de pura sagacidade. 

 Que casta de virtude seria aquela que só desse esmolas, para receber honras do 

mundo? que fugisse às inimizades por amor da própria tranquilidade? que socorresse para 

ser também socorrida? que fizesse obras públicas por amor da própria consideração? que 

se propusesse à honestidade com o fito de ganhar confiança? que só fosse afável, para ser 

lisonjeada, humilde para ser estimada? que só tributasse amizade aos que com outro tanto 

lhe pudessem retribuir? Seria isso realmente virtude no sentido de Jesus? Não. – Nada 

mais do que sagacidade. Nada mais do que uma tática calculada para haver maiores 

vantagens mediante pequenas privações. Se pois amamos apenas aqueles que também nos 

amam, se tratamos bem somente aos que também assim nos tratam, temos com isso 

recebido nossa recompensa. Tal não deve ser porém a conduta do cristão. Mas sem 

egoísmo, sem rebaixar a virtude até a sagacidade, sem mirar qualquer outra recompensa 

que não seja o próprio aperfeiçoamento, deveis ser perfeitos, como vosso Pai celestial é 

perfeito (Mat. 5.46, 47). 

 Aquele que não pode amar a virtude por amor dela mesma não conhece o que é 

virtude. A criança que só se mostra dócil se lhe promete algum presente, não é criança 

prudente e virtuosa, mas sagaz e egoísta. 

 Deus é perfeito, porque é Deus; a perfeição é um atributo seu, porque a perfeição 

acha em si mesma sua completa felicidade. Deus é perfeito, não para alcançar vantagens 

exteriores; é clemente, benigno e bom, não para que o verme do pó, o homem fraco, lhe 

preste por isso veneração. Neste sentido somente, quer Jesus que sejamos nós perfeitos 

como o Pai celeste é perfeito. 

 Devemos buscar a perfeição e santificação pela prática de todas as virtudes, não 

para sermos pagos, senão porque nesta mesma perfeição e santificação já está incluída a 
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bem-aventurança da alma. O mais virtuoso é o mais feliz, na qualidade de mais nobre. O 

que foi ele nesta vida, tal será sua alma na eternidade. 

 Sua vida, tanto aqui como lá, consiste na faculdade de poder aproximar-se sempre 

mais da perfeição divina, que o torne sempre mais semelhante a Deus. 

 Aquele que não obra mal pelo temor do castigo, a esse tal se pode chamar sagaz 

mas não virtuoso. Se alguém não furta de medo da cadeia, quem o chamará por isso 

virtuoso? Quem ousaria afiançar que ele não furtaria se não houvesse cadeias ou prisões? 

Se não se peca por fugir ao inferno, é-se por isso justo? Ou se um homem pratica neste 

mundo muitas obras boas na esperança de receber em troco na outra vida extraordinárias 

recompensas, será por isso um santo no sentido do Senhor Jesus Cristo? Praticá-las-ia da 

mesma sorte, se nenhuma esperança tivesse, ou se só as tivesse vagas? Não será sua 

virtude desta sorte senão um meio de comprar imensos bens por um diminuto preço, 

vendo se, pelo sacrifício de poucos minutos, adquire uma eternidade de prazeres? 

 Não é portanto benefício o não podermos conhecer daqui a eternidade? Nossa 

virtude permanecerá sempre mais santa e desinteressada, em quanto, ignorando o destino 

que nos aguarda, nos vermos reduzimos a nós mesmos. 

 De resto, ainda quando nos fosse concedido uma revelação da vida futura, 

seríamos nós capazes de compreender coisa alguma dela? Poderíamos nós em nossa atual 

condição, e com nossas faculdades puramente terrestres, compreender as coisas 

puramente celestes? Como compreenderia o sensitivo o espiritual! Todas as descrições 

ficariam para nós sempre obscuras, visto nos faltarem todos os meios de comparação. 

 Se um viajante civilizado aportasse em alguma das ilhas do oceano habitada por 

incultos selvagens, de que meio usaria ele para fazer-lhes compreender as vantagens 

espirituais da vida civilizada, se os selvagens não têm dela noção alguma? 

 Se se quisesse pintar a um cego os encantos de uma bela paisagem, ao pé de cujas 

elevadas montanhas serpenteiam, brilhando, grandes rios, e sobre cujas alturas 

resplandecem, douradas pelo sol de uma linda tarde, nuvens cor de púrpura, com que 

palavras se poderia representar ao cego (que nunca enxergou a luz) o encanto desta 

criação? 
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 Triste permanecerá o cego em sua escuridão, sem nada compreender de tudo isso; 

senão é que uma ainda maior tristeza de sua alma se apoderará, por não poder gozar de 

uma felicidade igual à de que gozam tantos outros viventes. 

 Portanto, somos todos nós, os mortais, porventura, a respeito da glória da vida 

futura, que nos espera, alguma coisa mais do que aquele que nasceu cego? 

 Lá enxergam somente os glorificados! E se viesse um daqueles perfeitos, se nos 

quisesse ele nos explicar a grandeza, a bondade, a majestade do Criador daquele mundo 

bem-aventurado; se quisesse representar-nos o estado das almas, desembaraçadas do 

terrestre, seríamos nós capazes de o entender e compreender? Não cairíamos 

provavelmente em tristeza pela consideração de haver criaturas de Deus mais perfeitas e 

felizes do que nós? Não acharíamos ordinários os prazeres que Deus nos tem concedido 

nesta vida, em comparação desses que nos tem reservado lá? Oh, certamente foi com mão 

sábia que o Eterno ocultou-nos sob um véu o esplendor da eternidade, cuja bem-

aventurança não devemos gozar nesta vida – ela nos tornaria, pois, menos felizes do que 

somos, visto que não conhecemos nela maiores gozes do que aqueles que nós sentimos. 

 Se nos fosse dado lançar um golpe de vista na eternidade de mundos futuros, a 

impaciência de chegar a eles havia de amargurar-nos a existência aqui. Quão fácil não 

seria passar com rapidez além dos limites da vida! Quantos milhares de pacientes, em 

seus momentos de melancolia, esquecendo-se de seus deveres, não prefeririam deixar este 

mundo! 

 Mas Deus quer que nós preenchamos o nosso destino na terra, que não 

abandonemos livre e criminosamente a nossa carreira terrestre, mas que completemo-la 

até seu último fim. Por isso é que, às portas fechadas da eternidade, pôs ele de sentinela 

o terror, a dúvida inquieta, o terrível silêncio da morte e as infinitas trevas. 

 E estas sentinelas repelem o gênero humano em seu caminho, para não 

interromper violentamente sua carreira. 

 Debalde nos atormenta a impetuosidade da vida, debalde o grande desejo da 

reunião com os nossos amigos, que foram adiante de nós para a pátria eterna. O terror que 

cerca as portas da eternidade nos impele para fora, e nós continuamos nossa jornada 

terrestre mais sossegados. 
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 Oh se não fosse esta obscuridade..., bem poderíamos nos comparar ao navegante 

cansado, o qual depois de uma viagem tempestuosa e longínqua, divulga as praias de sua 

pátria. Ele já enxerga brilhantes de verdura as árvores floridas e as cabanas tranquilas. 

Nele se acorda então todo o desejo de as ver e o ardente ardor pátrio. 

 A este aspecto de que vive há tanto tempo privado, seus olhos nadam em lágrimas 

de um doloroso prazer! – Ele estremece! Cada momento lhe parece um ano, que deve 

tardar-lhe ainda o alcance da suspirada praia. 

 Ai! ele já conhece a esposa, os irmãos, os pais, os filhos, os amados que estão à 

sua espera! Ele já os vê estendendo-lhe seus braços para o receberem! Os gritos de amor 

e de saudade já lhe chegam de longe até aos ouvidos. – O que é que o impede mais para 

não voar aos seus braços? para não chorar plenamente pelo prazer que faz por eles bater-

lhe tão ternamente o peito! Oh! pátria de sossego! Oh! prazer que me faltou tanto tempo. 

Assim clama ele. – Mas ele esqueceu o leme do navio, esqueceu-se também das ondas do 

mar, dos recifes, esqueceu-se dos tesouros colhidos nesta longa e penosa viagem. Louco 

de saudades, lança-se ao mar, para chegar mais depressa às praias de sua pátria. 

 Tal seria a sorte do mortal, se, para sua própria felicidade um tenebroso abismo o 

não separasse da Pátria Celeste. 

 Mas, ó Deus meu! este abismo que me não separe para sempre daquelas almas tão 

ardentemente amadas, que já ali me esperam! Sim. Um dia também eu hei de enxergar as 

pátrias da verdadeira Pátria, tornarei a vê-los enfim, os caros, aos quais se acha preso o 

meu coração, descansarei então dos perigos e fadigas que suportei no mar tempestuoso 

da vida. 

 Consola-te, ó minha alma, Deus tem preparado o teu sossego, e conservado a tua 

pátria onde acharás por fim o que tinha perdido aqui. Não estarás sozinho, os caros já te 

esperam. Eles se acercam de ti com as palmas da vitória, que deves ganhar aqui. Levanta-

te minha alma! termina este combate. Eleva-te pela santa palavra de Jesus e por sua santa 

vontade. Por meio dele somente te poderás tornar cidadão de uma vida mais bela, e 

participante de um futuro bem-aventurado! É ele quem te brada; “Sê fiel até a morte, e eu 

te darei a coroa da vida!” 
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ANEXO 223 

Letras dos hinos citados: 

288.A mensagem real 

 

 

Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, 

Celeste Pátria, sim, é para onde vou. 

Embaixador por Deus, do Reino lá dos céus, 

Venho em serviço do meu Rei! 

 

É a mensagem que me deu, 

Provinda lá dos altos céus: 

Que vos reconcilieis Com o Senhor, Rei meu! 

Reconciliai-vos já com Deus! 

 

Por Deus mandado está, que o homem pecador, 

Arrependido já, se chegue ao Salvador! 

Pois quem o receber, no Reino vai viver. 

Venho em serviço do meu Rei! 

 

Mais belo que um rosal, o lar celeste tem 

A bênção imortal, o gozo eterno, além. 

No céu tem galardão quem frui a redenção. 

Venho em serviço do meu Rei! 

 

 

114.Brilho Celeste 

 

Peregrinando por sobre os montes, 

E pelos vales, sempre na luz, 

Cristo promete nunca deixar-me, 

“Eis-me convosco” — disse Jesus. 

 

Brilho celeste! Brilho celeste! 

Enche a minha alma, glória do céu! 

                                                      
23 Os hinos sofreram várias revisões com o passar do tempo, inclusive, do ponto de vista doutrinário, mas, 

em geral, conservam o sentido básico de suas letras originais. 
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Aleluia! Sigo cantando, 

Dando louvores, pois Cristo é meu! 

 

Se vejo sombras por toda a parte, 

O Salvador não hão de ocultar! 

Pois Cristo é luz que nunca se apaga, 

Bem ao seu lado sempre hei de andar. 

 

A luz bendita me vai guiando 

Em meu caminho para a Mansão; 

Mais e mais perto seguindo o Mestre, 

Possuo o gozo da salvação. 

 

306. Fidelidade na luta 

Erguei-vos, cristãos! Cristo quer-vos de pé! 

Na luta do bem, revelai vossa fé! 

Cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, 

À sombra da cruz, corajosos lutai! 

 

Sede fiéis, sede fiéis, 

Sede fiéis, e por Cristo lutai! 

 

Jesus vos remiu, afastai o temor. 

Confiantes, segui o vosso bom Salvador! 

Na causa de Cristo fervor demonstrai! 

À sobra da cruz, corajosos lutai! 

 

As hostes do mal deveis hoje enfrentar, 

Das suas prisões pecadores livrar. 

De Cristo bem alto o pendão levantai! 

À sombra da cruz, corajosos lutai! 
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307. A santa igreja 

Erga-se o estandarte tremulando à luz! 

Eu brasão: coroa circundando a cruz! 

Na cruzada invicta quem quer hoje entrar 

E o evangelho santo ir anunciar? 

 

Erga-se o estandarte tremulando à luz! 

Seu brasão: coroa circundando a cruz. 

 

Luta contra as trevas, luta contra o mal! 

Eis-nos à peleja santa, divinal! 

Dar combate ao erro, à superstição. 

E salvar os homens da degradação. 

 

Vinde ao bom combate sem esmorecer! 

De valor eterno glória haveis de ter. 

A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus: 

“Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz”. 

 

Salvador, cofio em teu grande amor! 

Entro da batalha com vibrante ardor. 

Dá que em teu serviço saiba a cruz tomar 

E teu santo nome hoje e sempre honrar. 

 

311. Avante, ó crentes 

Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus! 

Erguei seu estandarte, lutai por sua cruz! 

E contra os inimigos em grandes multidões, 

O Excelso Comandante dirige os batalhões. 
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Avante, avante, ó crentes! Por Cristo pelejai! 

Vesti sua armadura, em seu poder marchai! 

No posto sempre achados, velando em oração. 

Em meio dos perigos seguindo o capitão! 

 

Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal! 

Após combate horrendo, virá a paz final! 

Então, eternamente, será o vencedor 

No céu glorificado com Cristo, o Salvador! 

 

313. Prontidão 

Quem de Cristo ao lado agora quer andar? 

Quem a sua vida quer lhe dedicar? 

Tudo abandonando, a Jesus seguir, 

Encarando as lutas que lhe possas vir? 

 

Quem de Cristo ao lado sempre quer andar? 

Quem quer ajuda-lo outros a chamar? 

Pela tua graça, pelo teu amor, 

Eis-nos ao teu lado, somos teus, Senhor! 

 

Não ambicionando honras ou poder, 

Eis-nos todos firmes para combater. 

Quem o amor de Cristo vem a contemplar, 

Há de, resoluto, ao seu lado estar. 

 

Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus, 

Que nos redimiste, mas por tua cruz. 
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Sim, com o teu sangue, sangue remidor, 

Tu nos resgatas-te de uma vez, Senhor. 

 

A peleja sempre dura nos será; 

Inimigo forte nos combaterá;  

Mas onipotente é o Rei dos reis! 

A vitória é certa para os seus fiéis! 
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CAPÍTULO 4 

O ABRAÇO DO DISCURSO CULTURAL BRASILEIRO 

 

I. PRELIMINARES 

 Faremos a transição histórica do século XIX para o XX explorando: movimentos 

literários, êxodo rural caipira e a formação da periferia de São Paulo, panorama católico 

na expansão do movimento mariano. Depois, examinaremos o discurso identitário 

cultural brasileiro conforme se apresenta hoje, tomando como ícone o Cristo Redentor do 

Rio de Janeiro. Demonstraremos, conforme temos visto desde sua origem, elementos 

permanecentes da herança portuguesa, do discurso religioso e da cosmovisão medieval. 

Não se trata de nova identidade; é a mesma, transformada por várias aquisições e 

assimilações, dentro do dinamismo típico de toda identidade, sempre em processo. 

 

II ÉPOCA DE TRANSFORMAÇÕES 

II.1 Insatisfações com a Língua Portuguesa 

Um dos elementos que causaram sua transformação é o “antilusofonismo” 

originado por ocasião da independência do Brasil, uma forte reação contrária aos 

colonizadores e ao próprio passado de colonização. O antilusofonismo está ligado 

principalmente ao contexto de pós-colonização. As nações que tiveram Portugal como 

sua antiga metrópole viam na língua portuguesa a fala do conquistador. Contudo, faz parte 

deste ambiente de nações independentes o sentimento contraditório, até mesmo 

paradoxal, de “amor e ódio” para com a língua dos portugueses. Por um lado, o senso de 

independência é imbuído da utopia do expurgo de todo e qualquer elemento visto como 

do colonizador, agora classificado como “estrangeiro”, como se fosse possível aos ventos 

de liberdade apagar a história e os eventos da colonização que esculpiram a nação agora 

emancipada. Por outro, a adoção de uma língua europeia significava ascensão social e 

maiores possibilidades de desenvolvimento individual e nacional. A literatura existente e 

a educação, desde os seus níveis fundamentais até o que havia de academicismo, 

acontecia dentro dos limites da Língua Portuguesa. Excetuando-se o Brasil, que alcançou 

sua independência no início do século XIX, as antigas colônias portuguesas, já chamadas 
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províncias de Ultramar, só assumiram autonomia política no final do século XX e 

experimentam, ainda hoje, tal sentimento dual. 

Depois da almejada independência em 1822, o nacionalismo no Brasil estava em 

alta, típico de uma recém-nascida nação. A independência da língua é vista como tão 

importante quanto a independência política. No campo da literatura, além do que já foi 

destacado no Capítulo 1 quando tratamos da “lusofobia”, não tardou a surgirem 

tendências que podem ser entendidas como, em alguma medida, antilusófonas. Apenas 

para citar, Antonio Candido explica que logo se passou a enfatizar elementos tipicamente 

brasileiros. Segundo ele, tratava-se de uma luta contra o fato inegável de que a literatura 

brasileira fazia parte das literaturas do Ocidente da Europa. Tentava-se, com todas as 

forças, a negação do parentesco europeu, como se fosse possível iniciar algo inteiramente 

novo, quase exnihilo e “adâmico”, estado ideal de um começo absoluto. Aparentemente 

havia uma pressão auto-imposta para a distinção, uma face brasileira cujas feições 

pudessem ser reconhecidas pelos estrangeiros, a construção de uma personalidade ou 

identidade nacional que, não raro, é impulsionada pela sincera ignorância dos 

apaixonados por uma causa. No entanto, argumenta Antonio Candido, diante da 

impossibilidade de se ocultar a paternidade, embora modificada pelas peculiaridades do 

Novo Mundo, a literatura brasileira era parte integrante do conjunto de literaturas 

ocidentais. Assim, ao contrário das literaturas portuguesa, francesa, italiana, que se 

desenvolveram e, junto com a própria língua, passaram por um processo de refinamento, 

as literaturas do Novo Mundo nasceram com a inegável contribuição da implantação de 

“membros completos” no corpus cultural do Brasil. O plano de conquista do português 

incluía, como parte da ideal comum de colonização dos viajantes, o transplante de uma 

língua e uma literatura já amadurecida, porém em um mundo totalmente diferente do 

europeu. Os povos nativos tinham matizes culturais incompatíveis não apenas com as 

formas expressivas dos colonizadores, mas também com o seu modelo epistemológico 

(Candido, 2010, pp. 11,12). Vários foram os motivos levantados para a produção de uma 

literatura com a marca “indústria brasileira”. 

  

III. AS DEVOÇÕES MARIANAS 

 Segundo Moura, a devoção à Virgem Maria domina o meio rural de Minas Gerais. 

Como mãe de Jesus Cristo, contrapõe-se à dominação dos ricos e fazendeiros, 
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representantes de uma dominação eminentemente masculina. Maria exala maternidade e 

filiação, dando profundo senso de acolhimento. Exatamente por isso, argumenta a 

estudiosa, também é a mais buscada entre os da classe mais favorecida, incluindo aí os 

fazendeiros: “Maria é esperança de liberdade para os oprimidos, é confiança no exercício 

da ordem para os dominadores. Um primeiro olhar nos mostra que a Virgem Maria é de 

todos os seus devotos” (Moura, 1997, pp. 121, 122). Esta devoção é encontrada 

perfeitamente estabelecida nos rincões mineiros desde o período colonial, por obra de 

bandeirantes, em harmonia com o sistema social eminentemente estratificado: 

Desde o século XVIII, data da chegada do cristianismo às Minas Gerais 

através das primeiras bandeiras forjam-se tais condições sociais e com 

elas a construção do universo religioso de cultura ibérica, com a 

entronização das primeiras imagens de madeira de Nossa Senhora, que 

servem como marcos religiosos da chegada do branco à terra onde 

predominavam até então as religiões indígenas (MOURA, 1997, p. 

122). 

  

O fato de o catolicismo enfaticamente mariano ter sido levado por bandeirantes 

para os interiores das Minas Gerais liga tal prática diretamente ao nosso objeto de estudo, 

visto serem eles paulistas. As bandeiras partiam geralmente de Sorocaba e região. Digno 

de nota é a declaração de Margarida Moura sobre a substituição das religiões praticadas 

pelos indígenas pelo catolicismo português. Dessa forma, de viajante nos lombos dos 

muares das bandeiras e de tropeiros, os ídolos de Maria logo encontraram lugar de 

repouso nas primeiras capelas constituídas. Logo que um bandeirante decidia estacionar 

em algum lugar, logo plantava uma cruz, o Cruzeiro, para marcar a adoração católica, 

prenúncio da capela que seria edificada. Sabemos que foi exatamente assim que se deu 

em Sorocaba. A primeira referência à santa Cruz, conforme nos informa Aluísio de 

Almeida, é de 1728. Todavia, sugere que há grande probabilidade de ter existido uma 

anterior, no tempo de Balthazar, devido ao que ele chama de “costume universal entre os 

cristãos, especialmente os luso-brasileiros”. Podemos dizer que a cruz era “crucial” para 

a existência de qualquer aglomeração de pessoas, ainda que esta fosse pequena e 

insipiente: “A cruz é a posse de Deus, a expulsão do espírito imundo, o batismo da terra, 

e também o lugar de reza dos pobres” (ALMEIDA, 2002, p. 26). A promessa de 

“resultados positivos” era sempre uma “atração”, tendendo a aproximar da esperança 

cristã católica mesmo os elementos de culturas diferentes. 
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Moura (1997) explica que Maria, como filha climatérica de Ana, surge como 

personagem catalizador de toda atenção junto com João Baptista, cuja concepção só foi 

possível por um ato de Deus. Os dois são fruto de milagres, embora não tenham 

nascimentos virginais como foi o caso do Cristo. Por isso, argumenta a autora, o Divino 

Espírito Santo, Santana e João Baptista são santos devotos recorrentes nas capelas rurais. 

Assim, a gravidez de Maria se dá depois de duas concepções excepcionais em linha de 

parentesco ascendente e colateral: “Esta personagem sem par no Cristianismo [...] 

experimenta uma trajetória longíssima no imaginário simbólico ibérico em diferentes 

capítulos do cristianismo em Portugal” (p. 122). É notável a ênfase portuguesa no 

catolicismo praticado no Brasil, como temos visto. Mais que isso, continua a 

pesquisadora: “O Culto ibérico de Maria é a fonte principal do culto colonial mineiro dos 

primeiros tempos da conquista pelos portugueses; e já está bem sedimentado em outros 

quadrantes da Colônia, quando chega finalmente às Minas Gerais” (p. 123). 

É certo que o ímpeto colonizador observado em Minas Gerais no século XIX 

envolve as esferas não apenas econômica e política, mas também religiosa. Como um 

passo “evolutivo” natural, as capelas originaram as primeiras igrejas em povoações. Vê-

se então realidade paradoxal: ao lado das pequenas capelas, surgem igrejas ricamente 

adornadas de ouro, que respingou também nas imagens de Maria, cujos mantos 

apresentavam enfeites dourados da cabeça aos pés. As várias imagens da Virgem refletem 

as suas principais invocações: “As imagens de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa 

Senhora do Carmo, de Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora do Pilar, de Nossa 

Senhora das Dores, de Nossa Senhora Auxiliadora, entre outras, refletem as invocações 

que vão disseminando nos templos coloniais” (p. 123). 

 As remessas contínuas de africanos que eram recebidas devido ao garimpo e à 

agropecuária geraram numerosa escravaria que, por sua vez, oportunizou o 

estabelecimento de uma ordem escravista mineira rural e urbana, onde os cativos 

conviviam com os demais empregados, agregados, camponeses nas datas. Na beira dos 

rios, a convivência se dava com os garimpeiros, tropeiros e faiscadores. Segundo 

Margarida Moura (1997), o que caracterizava a religiosidade da época nas cidades 

coloniais eram as Irmandades poderosíssimas devido às suas entranhadas ligações com 

as autoridades de Lisboa, especialmente por causa do padroado. Irmandades de negros 

também se originaram, onde poderia haver mais de uma invocação (p. 123). A ligação de 

Maria “mãe” com a religiosidade portuguesa é notória: 
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A Virgem Maria aparece cada vez mais nos devocionais; afinal, Nossa 

Senhora é Mãe dos Homens, segundo uma velha nominação 

portuguesa. Mas uma sociedade estamental, rigidamente dividida entre 

ricos e vários segmentos pobres, fortemente hierarquizada no interior 

mesmo dos estamentos mais altos, exigia uma sintonia ideológica entre 

este mapa de relações sociais e o universo religioso. Esta sintonia com 

a Virgem foi se expressar, por paradoxal que pareça, na separação das 

invocações das Nossa Senhora dos ricos e Nossa Senhora de pobres, 

segmentando deste modo, as devoções (MOURA, 1997, p. 124). 

 

 Digno de nota é o escalonamento das invocações da Virgem segundo a posição 

social de seus adoradores. Dessa forma, por exemplo, as igrejas dedicadas à Nossa 

Senhora do Carmo eram frequentadas estritamente pelos fazendeiros, enquanto que as de 

Nossa Senhora do Rosário afiançavam as devoções da escravaria geral. O “estamento 

religioso” gerava também as “regras de zoneamento” das igrejas nas cidades. Destarte, 

mais centrais ficavam as igrejas dedicadas à invocação mariana de Conceição ou Carmo, 

onde eram construídos os sobrados dos fazendeiros, enquanto que na periferia 

encontrava-se a igreja de adoração dos pobres, especialmente Nossa Senhora do Rosário 

que, na época da colonização e império, indicava a frequência exclusiva de escravos, 

depois, na vigência da Lei Áurea, de pobres e proscritos: “deslocadas da área de 

calçamento colonial, alcançáveis por uma estrada de terra batida, no alto de um morro, 

numa baixada lateral que supõe a travessia da ponte de um rio que justamente separa o 

que é centro do que é periferia” (Moura, 1997, pp. 124, 125). 

 Fato curioso ocorre nas procissões, algo que talvez se ligue à psicologia das 

massas, a transformação e a coragem para o enfrentamento causada pelo ajuntamento, ou 

quiçá, do poder sagrado. De qualquer forma, fica explícita a tentativa de nivelamento 

social. Nas procissões dedicadas à Nossa Senhora do Rosário, seus adeptos, mormente 

pobres e escravos, em sua marcha não se restringiam às suas áreas “próprias” periféricas, 

mas “invadiam” o espaço dos ricos no centro da cidade. No entanto, essa incursão 

“indevida” era prontamente tolerada pelos ricos, certamente não como concessão àqueles 

reconhecidos inferiores nas camadas sociais, mas o temor de voltar-se contra o sagrado. 

Contudo, o itinerário das procissões à Nossa Senhora do Carmo obedecia estritamente ao 

“território” dos ricos. Certamente, seria difícil acreditar que os ricos fariam tal concessão 

igualitária, trilhando o território dos seus socialmente inferiores. Se o fizessem, 

provavelmente seria para explicitar alguma forma de dominação. De qualquer forma, 

explica Moura (1997, p. 125), enquanto as procissões dos pobres mostravam inversão 



267 

 

social, a dos ricos manifestavam a confirmação, a ratificação do lugar de poder que 

ocupavam na hierarquia social  

 Uma das consequências desse estamento mariano está nos nomes que receberam 

as vilas que, posteriormente, foram elevadas à condição de municípios. Eram os 

fazendeiros que as nomeavam, refletindo sempre sua própria devoção. Assim: 

Um outro forte indício da ligação da invocação do Carmo com os 

fazendeiros está no fato de que cabia a eles dar nomes às vilas, que 

depois se tornariam municípios, valendo-se frequentemente do 

calendário católico. Um número significativo no conjunto de mais de 

300 municípios, valendo-se frequentemente do calendário católico. Um 

número significativo no conjunto de mais de 300 municípios mineiros 

alude ao Carmo e a Conceição, uns poucos nomes municipais, que se 

contam nos dedos de uma mão, aludem ao Rosário. Por exemplo, 

Carmo do Cajurú, Carmo do Rio Claro, Carmo da Cachoeira, 

Conceição dos Ouros, Conceição de Mato Dentro, e muitos outros; 

Rosário... uns pouquíssimos, a citar (MOURA, 1997, p. 126). 

 

A autora informa que, desde os tempos de colônia, era imprescindível que os 

escravos criassem forte vínculo sagrado e protetor com Nossa Senhora como poderoso 

elo social entre os vários níveis sociais. Destarte, entre os escravos, paulatinamente 

crescia a devoção a Nossa Senhora do Rosário, o que se tornou também forte fator de 

coesão entre eles. O mito do Rosário corrobora e explica a preferência devocional dos 

escravos: “A santa era a santa dos pretos escravos em oposição aos brancos livres”. O seu 

mito conta que Nossa Senhora do Rosário estava sobre o mar e, então, vieram os caboclos, 

identificados como indígenas, e começaram a tocar seus instrumentos para que com sua 

música atraíssem-na à praia, mas ela nem mesmo se mexeu. Depois vieram os 

marinheiros, homens brancos do mar mormente ibéricos, e tocaram seus instrumentos e 

ela moveu-se muito pouco. Mas, por fim, vieram os povos de África, incluindo aí 

primeiramente os escravos, depois os libertos e todos os pobres de maioria preta e, ao 

tocarem seus instrumentos ela não apenas veio até eles, mas foi com eles. Isso mostra o 

porquê de negros e pobres serem mais achegados a essa devoção (Moura, 1997, pp. 126, 

127). 

A identidade católica estampava literalmente as casas no meio rural, onde eram 

vistas várias imagens e símbolos religiosos: 

Nas moradas rurais encontram-se, junto com outros santos que variam 

de área para área bem como de região para região, figuras de Nossa 
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Senhora, folhinhas marianas afixadas na parede que se misturam às 

imagenzinhas de Nossa Senhora de madeira rústica ou de massa pintada 

em cores, de aspecto urbano, sempre colocadas na parede em frente à 

porta de entrada nas casas. Entre outros santos estão também São 

Geraldo, São Benedito, Santa Efigênia, São Sebastião, além de 

pequenos crucifixos afixados na parede de sopapo de tabatinga, de 

preferência numa posição em que esteja visível assim que se entra na 

casa ou visível para quem sai, isto é, acima da porta de entrada da casa 

(MOURA, 1997, p. 127). 

 

Conforme a estudiosa, a devoção praticada no meio rural não era suficiente ou 

completa para os vários representantes da classe social mais baixa, como escravos, 

tropeiros e faiscadores. Nisso, explica, destaca-se a importância da Grande Tradição, 

mesmo nas cidades pequenas, mas que oportunizavam a busca dos santos de sua 

predileção, especialmente as invocações marianas. Devido ao escasso serviço religioso 

prestado pelos sacerdotes nos sertões, era mister que a população rural empreendesse 

longos deslocamentos, para as desobrigas e o comparecimento à missa. Margarida Moura 

informa que, nos dias de hoje, a concorrência à missa só é rivalizada em certas localidades 

pelos cultos da Assembleia de Deus e igrejas Neopentecostais. Três são as festas maiores 

do calendário católico observadas no interior mineiro: a primeira e mais importante é a 

Semana Santa; a segunda é a do Divino Espírito Santo; a terceira é a do Bom Jesus de 

Matosinhos “na boca do sertão de Conceição do Mato Dentro”. Festa tipicamente pobre, 

mas marcante é, como não poderia deixar de ser, a de Nossa Senhora do Rosário. Há 

várias outras festas que preenchem o ano litúrgico, observadas na região (p. 127-8). 

É notável que a imagem da Virgem, encontrada por pescadores no Rio Paraíba em 

fins do século XVIII, que viria a ser padroeira do Brasil, foi encontrada no centro da 

Civilização Caipira. Todo o Vale do Paraíba faz parte não apenas da Paulistânia de 

Antonio Cândido, mas estritamente “território” caipira. Naquela região eram 

intensamente praticadas as devoções à Virgem da Conceição e à Virgem do Rosário, 

marcando a segmentação entre rico e pobre. Tal modelo religioso-social é típico da 

tradição ibero-católica: 

As devoções “tradicionais”, isto é, aquelas originárias da tradição ibero-

católica, são expressivas numa área cultural e geográfica que não só 

está povoada de fazendas escravistas (perfil que no século XIX, o café 

acentuará ainda mais) mas onde também ocorria o trabalho do 

agregado, onde as vilas mais importantes do que restava do ouro das 

Minas, do algodão de Minas Novas e os outros bens que deviam 

atravessar a Mantiqueira e a Serra do Mar. Refiro-me às Vilas de 



269 

 

Hepacaré, Guaratinguetá, Cunha, e, entre outras, Paraty, já na Província 

do Rio de Janeiro (MOURA, 1997, p. 130). 

 

 Percebe-se que essas chamadas “devoções tradicionais” também caracterizam o 

caiçara, como vimos, o caipira do litoral. Aparecida “surge” como santa tipicamente 

brasileira, ou, a Virgem que “aparece” como brasileira. O limo e o barro do fundo do rio 

fizeram-na negra, capturada em rede em situação que sugere o sobrenatural. Não veio 

sobre as águas, como a do Rosário, nem passageira nas caravelas, “aparecidas” de outros 

lugares. Passou a ser representada pictoriamente negra, vestida de manto tão azul, escuro 

como o firmamento outonal da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Ainda no século 

XIX é construída uma capela em Guaratinguetá, substituída depois por igreja como local 

típico de sua devoção. Inicialmente, a segmentação sociorreligiosa percebida nas 

devoções marianas de tradição portuguesa, não foi notada na Virgem Aparecida 

brasileira. Ao contrário: 

Proprietários de escravos e escravos, comerciantes, faiscadores, 

agregados, tropeiros, sitiantes, posseiros, todos acolhem ao templo 

desta velha/nova Virgem Maria, que ganha a altitude dos altares 

principais inúmeras igrejas, e surge modesta e pequenina nas capelas 

rurais passando a fazer parte das algibeiras dos viandantes (MOURA, 

1997, p. 130). 

 

 Destarte, seus milagres são extremamente “democráticos” alardeados por todo 

Vale do Paraíba, tanto entre fazendeiros quanto na população rural, sem as 

“especificidades sociais” vistas na polarização entre Carmo, Conceição ou Pilar e 

Rosário. A devoção à Virgem Aparecida vai abarcando todas as classes sociais. Ela é 

vista como mãe preta, que congrega ao aconchego de seu seio de fartura e amor enorme 

população de filhos, no social e no religioso. Moura (1997, p. 150-1) conta que até o 

Príncipe Regente passou em Guará, em honra à Aparecida, em pleno ano de 

independência Essa aura materna e protetora mostra a prevalência da potência feminina 

no sagrado católico, já vista na preferência pela adoração mariana, agora oficializada na 

elevação da Virgem Aparecida à padroeira do Brasil, “pai-mulher”, mãe que é pai do 

país. Isso se liga claramente à ideia acolhedora da figura do Cristo Redentor de braços 

abertos para o Brasil e o mundo, virado de frente para o mar. Destarte: 

Muito posteriormente se torna a Padroeira do Brasil. A Igreja Católica 

Oficial institui como Padroeira do Brasil uma invocação da Virgem 

Maria, que não é de preto nem de branco, que não é de pobre e nem de 
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rico, que não vem mitologicamente falando de Portugal e de sua 

tradição religiosa, mas das águas do Rio Paraíba na Província de São 

Paulo. Esta virgem é preta e mulher, rainha e divina, portando de modo 

denso e concentrado os atributos do escravo oprimido, do gênero que 

pouco vale na vastidão da sociedade brasileira, bem como os atributos 

da realeza e da divindade. Cria uma reverência nacional pelo sangue 

que todos evitam dizer que corre em suas veias quando se tem algum 

cabedal e até quando não se tem: é Santa, é Rainha e é Preta (MOURA, 

1997, p. 131). 

 

 Durante o Governo de Getúlio Vargas, a exemplo do que acontecia paralelamente 

em Portugal com o salazarismo, buscou-se no catolicismo uma espécie de identidade 

nacional. Moura explica que foi aquele estadista gaúcho que aproximou politicamente o 

estado brasileiro da Igreja Católica Apostólica Romana. Como fruto desse “casamento”, 

os representantes de ambos os lados decidem pela entronização de Nossa Senhora 

Aparecida como Padroeira do Brasil. A estudiosa aponta ser curioso que foi exatamente 

esse estadista que realizou um pacto entre as classes da sociedade brasileira, ligado tanto 

aos dominantes quanto aos dominados, fundador do PSD (Partido Social Democrático) e 

do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Margarida Moura aproveita a cabeça descolada 

da imagem, conforme “aparecida” no Rio Paraíba, para denotar as classes sociais 

brasileiras, outrora segmentadas em outras devoções marianas, agora unidas em uma 

única imagem (1997, pp. 131, 132). 

O pacto político-religioso entre governo e Igreja Católica na proposição de 

Aparecida como padroeira do Brasil sugere o oferecimento de uma “santa nacional” como 

ícone religioso nacional, em linha com os anseios de identidade própria que começou a 

tomar forma após a independência. No entanto, paradoxalmente, embora fosse uma 

inegável “cara nacional” à religiosidade aqui praticada majoritariamente, era, ao mesmo 

tempo, a volta enfática ao catolicismo oficial, o mesmo trazido pelos colonizadores. Por 

outro lado, permite-nos outra inferência: uma vez que a invocação mariana era a devoção 

mais praticada no país, o fato de ser “Aparecida” uma Virgem no Brasil tornou-se a 

escolha óbvia de ícone religioso, abrindo caminho para que o Cristo Redentor, outra 

tentativa do catolicismo oficial de reforçar sua ancoragem no país, pudesse ser 

secularizado com o passar do tempo, assumindo o papel de ícone cultural nacional, como 

temos proposto. Colocando isso de outra forma, não poderia haver dois ícones que 

representassem o catolicismo nacional. Assim, um deles teve símbolo deslocado para 

outra realidade: a própria cultura e sociedade brasileiras. Significa dizer, também, que os 
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dois ícones ladeados implicam, necessariamente, no descolamento da identidade religiosa 

da identidade cultural, podendo esta agora mostrar-se secularizada. No entanto, ainda que 

destituído do claro sentido de religiosidade e devoção para boa parte dos brasileiros em 

nossos dias, sempre será o “Cristo”, personagem central das Escrituras Cristãs, ou seja, a 

religião católica, herança dos portugueses, permanece como fundamento, origem e pano-

de-fundo da cultura brasileira. 

 

IV. ÊXODO RURAL E A FORMAÇÃO DAS PERIFERIAS 

Na série de vídeos “O Povo Brasileiro”, baseada no livro de mesmo nome de 

Darcy Ribeiro, dedica o vídeo 7 a “O Brasil Caipira”. As suas primeiras cenas mostram 

um bairro da periferia de São Paulo tendo como áudio as palavras de Oswald de Andrade: 

“Para dizerem milho dizem ‘mio’, para melhor dizem ‘mió’, para pior ‘pió’, para telha 

dizem ‘teia’, para telhado dizem ‘teiado’, e vão fazendo telhados...”. Com este dito, tem-

se como objetivo afirmar a construção da periferia de São Paulo na migração caipira. Na 

sequência das imagens, corta-se para uma avenida movimentada de região central da 

metrópole e, ao som da viola, parte rumo ao interior, a Paulistânia caipira, focando a 

“marginal” rumo às rodovias que receberam nomes bandeirantes. 

Como tomaremos alguns relatos pessoais para ilustrar tal fato, é importante 

compreendermos que é possível analisar movimentos sociais coletivos partindo de 

experiências individuais – estas se cruzam. É perfeitamente possível, com base em relatos 

individuais do vivido, alcançar experiências sociais e culturais coletivas, mesmo aquelas 

com algum grau de complexidade e multifacetadas. Tem sido uma tendência nas Ciências 

Humanas: 

Abandonar o hábito de pensar em essência para enfocar as existências 

não impede de analisar os movimentos sociais coletivos ou os aspectos 

sociais e culturais. Parecem-nos compatíveis com esta concepção as 

novas metodologias adotadas nas ciências humanas, como as histórias 

de vida, que focalizam a experiência pessoal para através dela 

reencontrar a experiência social e coletiva, em sua complexidade 

multifacetada: ‘um olhar retrospectivo sobre os caminhos percorridos 

mostra que não existem histórias apenas individuais. Elas sempre se 

misturam, se cruzam, se embaralham, Umas estão alinhavadas nas 

outras’ (Menezes, 1992:10). Desta forma, as diversas histórias de 

migrantes expressam ‘uma forma de representação da história de um 

grupo social’ (p. 165) (PENNA, 2006, pp. 106, 107). 
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 Maura Penna (2006), baseando-se em Bezerra de Menezes, argumenta que mesmo 

a declaração de pertencimento a determinado lócus por parte de um sujeito não estabelece 

qualquer vínculo de propriedade. Ao invés disso, continua, implica uma rede de 

relacionamentos, onde a noção espacial representa o campo de comunicação, de 

interações e organização de significados. Destarte, os deslocamentos de um migrante 

impõem um constante processo de mutação na destruição e recriação desses 

relacionamentos. Estes podem ser edificados sobre uma multiplicidade de alicerces, não 

podendo ser mensuradas simplesmente pelo local de origem. Relacionamentos e suas 

interações muitas vezes são construídos em lugar “adotado” (p. 106). A autora explica 

que os relatos biográficos analisados de migrantes rurais de pouquíssimas condições de 

vida deixam clara a impossibilidade de construir e tornar permanente qualquer rede 

estável de relacionamentos firmados espacialmente, “seja nos inúmeros deslocamentos 

ou no próprio lugar de origem como acima discutido. Estes migrantes estão sempre em 

busca de seu lugar – um lugar tanto físico quanto social” (p. 106-7). 

É especialmente nas áreas periféricas que se percebe a maior incidência de 

reivindicações de identidade. De certa forma, o urbano se opõe ao campo, tornando-se 

seu inimigo. A prosperidade e o desenvolvimento econômico da cidade vencem a lealdade 

do sertanejo à sua própria terra, esvaziando a substância demográfica e financeira do meio 

rural, subjugando-o à dependência política e institucional. Sua cultura sofre golpes cada 

vez mais pesados e tende ao desaparecimento ou à diluição. Em alguns casos, a cultura 

sobrevive assumindo contornos “lúdicos”, folclore aos olhos os citadinos para ser 

exploração pelo turismo (Martins, 1996, p. 31). Talvez melhor do que morrer em campo 

de batalha seja tornar-se bufão na corte dos conquistadores. 

Dessa forma, veremos brevemente, tomando alguns relatos biográficos, como o 

“interior” veio para a capital, formando, especialmente, as periferias dos grandes centros. 

O que aconteceu com os caipiras em São Paulo também ocorreu, em diferentes 

intensidades, em outros lugares do país. Em São Paulo, isso já era uma realidade na virada 

do século XIX para o XX. 

IV.1 Identidade como Tensão entre o Rural e o Urbano 

Baseamo-nos em Moisés Martins (1996) em sua análise das mudanças percebidas 

na sociedade portuguesa, especialmente no decorrer do século XX, quando o salazarismo 

impôs e limitou à periferia a vivência da tradição, a fim de não apenas recuperar, mas 
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conservar a antiga cultura portuguesa. As colocações que faz são pertinentes para a 

compreensão do contexto brasileiro. Suas reflexões partem da tentativa salazarista de 

resgatar uma identidade étnica nacional. Olhando por esse prisma, é certo que tentativas 

de preservação e de revitalização da cultura, especialmente aquelas do interior, podem 

transformar o que era uma sociedade, em uma “reserva”, o congelamento da paisagem 

social e da cultura, um “quadro vivo” para ser contemplado, condenado à paralisia e à 

dependência. Na opinião do sociólogo, não é possível haver identidade cultural ou 

regional que se expresse de forma independente da orientação cultural do próprio Estado, 

bem como de suas instituições. No entanto, é importante compreender que a divisão 

regional não pode ser explicada, tão-somente, a partir da agência de elementos externos, 

como a ingerência do Estado, bem como, a ação de grupos e de indivíduos movidos por 

seus interesses. Ela se explica primordialmente por sua “estrutura de significação de uma 

comunidade”, baseada em sua cultura peculiar e o seu universo simbólico (p. 31). No 

Brasil, embora não tenha havido uma tentativa deliberada de “conservar” o meio rural, 

percebeu-se grande desinteresse e abandono das populações rurais, especialmente diante 

da mecanização que foi paulatinamente eliminando a mão de obra agrária.  

A intervenção do Estado, quando extrapola os limites da concessão das 

necessidades básicas, é visivelmente invasora. As estratégias institucionais são a tentativa 

de sistematizar a comunidade, dar a ela formato diferente daqueles que a fundaram, 

usurpando dos sujeitos e dos grupos o seu direito de fazer e de operar sua própria 

sociedade, impondo-lhes um tipo de “sociedade programada”. As estratégias de 

desenvolvimento do interior por meio de ação das ciências e das técnicas planejam ações 

integradas que visam a fixação dos jovens no campo e o desenvolvimento da 

agroindústria, isto é, a modernização do rural. No entanto, não deixa de ser uma invasão, 

um movimento de fora para dentro. Já quando se pretende estratégias individuais, quer-

se “fazer brotar” o homem no campo – que dele parta sua recriação como inventor do seu 

destino e de seu projeto de vida – não o homem transgênico, mas aquele que é a semente 

natural do rural (Martins, 1996, p. 31). 

 Todavia, enfatiza Martins, tanto as estratégias institucionais quanto aquelas 

individuais, não podem prescindir do universo simbólico, o registro dos 

desenvolvimentos e dos anseios de uma cultura inscritos em sua memória: 

É nestas três dimensões que se desenrola o jogo dinâmico pelo qual um 

grupo humano, ligado por um destino cultura, ordena os seus temores e 
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os seus desejos, os seus objetivos e as suas visões do mundo, para 

construir a alma com que se identifica e sobrevive, através das 

transformações e vicissitudes do futuro (1996, p. 32). 

 

 Ou seja, as significações que formam o contexto de um grupo social não podem 

jamais ser desconsideradas. Quando se trata de identidade regional é imprescindível que 

seja abordada criticamente a representação unidimensional proposta e imposta 

unilateralmente pela instituição dominante. De igual forma, é necessária a consideração 

crítica da “antecipação”, isto é, das expectativas quanto a um futuro prometido, presente, 

em parte, nas tradições reprimidas, a autonomia que foi negada. Por fim, é preciso divisar 

com clareza o processo relativamente vagaroso, progressivo e furtivo de supressão das 

expressões culturais de grupos menores e dependentes: “Em suma, a questão da 

identidade regional impõe que se faça um discurso indirecto, in obliquo, sobre a definição 

(di/visão) regional legítima e sobre a estrutura social onde esta se insere, com as suas 

funções e contradições” (Martins, 1996, p. 32). 

 Analisando as mudanças ocorridas na sociedade portuguesa nos últimos anos, 

Martins aponta que, uma vez que o modelo de desenvolvimento baseado no urbano e no 

social faliu, o novo território de crença passou a ser a regionalização, cujo discurso tem 

sido utilizado pelos poderes públicos para catalisar as esperanças sociais. Apresentando-

se como “remédio para todas as chagas”, projeta-se sobre a periferia, lugar comum de 

privação, usurpação e sofrimento, como se fosse uma larga e plana via de acesso ao 

centro. Baseado na ambiguidade, o discurso da regionalização carece de solidez, sendo 

antes uma forma de transformar em mito e em algo natural a realidade social (1996, p. 

34). Destarte, pretende-se evitar os deslocamentos e a mobilidade de grupos em busca de 

melhores condições de vida. Define região da seguinte forma: 

ao falarmos de região, queremos designar, abstratamente, o produto das 

práticas político-institucionais e das práticas de comunidades 

singulares, cujo objetivo é produzir a opinião coletiva de que as regiões 

existem realmente, pois lhe é conferida como que uma evidência natural 

(p. 34). 

 Devido ao fato de o discurso da regionalização se expressar como “definição 

política da realidade social”, mostra-se assim um discurso quanto a identidade regional e 

local, uma vez que a “pregação” política tem caráter preditivo, incentivando a realização 

daquilo que enuncia. Há duas dimensões no discurso da regionalização: a objetiva e a 
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subjetiva. Dessa forma, tanto pode objetivamente representar a vontade institucional, 

como subjetivamente por meio da expressão dos anseios e sentimentos peculiares de uma 

comunidade local. No entanto, deve-se compreender que, conquanto não possa haver 

identidade regional que não espelhe as expectativas de comunidades locais e regionais, 

não significa que esteja alheia às interferências do Estado e das ações das instituições. A 

utilização dos mecanismos estatais não visa apenas à concessão de voz às comunidades, 

como publica sua propaganda, mas formatar sua existência concreta e oficialmente. A 

todos são impostas as obrigações comuns sob o dossel do Estado (Martins, 1996, pp. 34-

5). 

 Certamente, não significa dizer que a identidade pode ser construída pela mera 

administração das comunidades por meio de braços institucionais, ou mesmo de 

ideologias particularistas ou universalistas. Entenda-se que a identidade inclui “um 

processo de civilização de ordem global”. O discurso de regionalização reage às tradições 

culturais fundantes de uma sociedade ou é produto de pressões externas causadas por um 

processo de “mundialização” que tem transferido parte das questões políticas, culturais e 

econômicas para o exterior? De igual forma, o debate da regionalização não estaria sujeito 

à construção de uma sociedade programada, mesmo do que diz respeito à sua identidade 

regional e local? Na opinião de Martins, o processo de mundialização da cultura 

demonstra a crise dos estados nacionais, “tudo levando a crer que a reivindicação de uma 

identidade cultural mais não seja do que a afirmação de uma identidade nacional” (1996, 

p. 35-6). 

 No que diz respeito ao social, é o interesse que determina o que é certo e errado, 

o que ratifica a necessidade da autonomia das regiões. O discurso da regionalização 

esbarra no desejo que tem a região de pertencer ao todo, ou seja, em uma herança cultural 

comum que funciona atrai as comunidades para a composição de um todo. A unidade 

geográfica maior, a mesma história política lata, a padronização da língua, faz com que 

todos os habitantes das regiões de um país convirjam para um mesmo sentimento 

nacional. Certamente, quando a extensão territorial é gigantesca, percebem-se 

dessemelhanças acentuadas entre as várias regiões, fenômeno bastante atenuado ou quase 

inexistente com países pequenos e antigos, como Portugal (Martins, 1996, p. 36-7). No 

entanto, na medida em que os habitantes assimilam uma mesma tradição majoritária e 

igual destino coletivo, veem-se irmanados mesmo preservado o colorido cultural. 
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 As regiões periféricas se transformaram em “bobo da corte?”. Não seria o mesmo 

caso as ações governamentais que visam a quebra do senso de sua inferioridade, pela 

implementação de políticas de desenvolvimento regional, bem como aquelas de cunho 

ecológico e ambiental? Segue-se que “é sobretudo inaceitável que, ‘junto dos poderosos, 

o melhor lugar seja o de bobo’. Animar a corte do rei, fazendo nosso o discurso que o 

poder produz em nossa intenção, constitui uma das fases finais da dependência” (Martins, 

1996, p. 38). 

Martins explica que não devemos nos deixar convencer de que algumas poucas 

atitudes que visam “reconstruir” a periferia portuguesa lhe devolverão o que dela foi 

tirado: sua substância demográfica, econômica e financeira, por causa do êxodo aos 

grandes centros. A tentativa de recriar a região esvaziada seria o equivalente à criação de 

uma reserva, onde o passado é trazido ao convívio presente, como se pertencesse ao atual. 

Excelente exemplo deste anacronismo social foi o Estado salazarista português, que 

procurava desenvolver o regionalismo nacional por meio do culto à tradição (1996, p. 38-

9): 

Interessar, nessa obra de renascimento folclórico e etnográfico 

nacional, o povo das aldeias, os artistas anônimos que, aperfeiçoando o 

barro, entoando cantigas, ou, simplesmente, repudiando influências 

alheias e nocivas, logram manter intactos, na sua pureza e graça, os 

costumes tradicionais de sua terra (Diário da Manhã, 8 de Fevereiro de 

1938 – Apud Martins, p. 39). 

 

Portugal tinha como grande alvo futuro a volta ao passado. Foi lançado o concurso 

“a aldeia mais portuguesa de Portugal”, que deveria primar por características puramente 

portuguesas, naquilo que se constituíam a arquitetura de suas casas, a mobília, as roupas, 

a arte e indústria popular, comércio, meios de transporte, músicas, danças, encenações, 

topografia e a paisagem geral. Deve-se perceber que toda tentativa de homogeneização 

violenta a sociedade, ainda que seja a tentativa de resgatar a própria tradição. O “Portugal 

dos Pequeninos” foi a tentativa de dar um ar de frescor e renovação à sociedade 

portuguesa, mas, na verdade, significou para ela a geração de filhos envelhecidos pelo 

tempo em fraudas medievais (Martins, 1996, p. 40). Assim, arremata Martins: “A ‘aldeia 

mais portuguesa de Portugal’ e o Portugal dos Pequeninos é um eterno presente de 

saudade e de sebastianismo imperial” (p. 41). Quando a visão de um país excessivamente 
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uno é assimilada por seus habitantes não favorece o regionalismo. Pelo contrário, cimenta 

a ideia do país como uma única grande região (p. 43). 

Identidade hoje está ligada à experiência de regressão econômica, de dependência 

política e da marginalidade cultural, fruto de um modelo econômico polarizado. Foi 

exatamente tal modelo econômico que causou a crise de identidade nas comunidades e a 

derrocada do patrimônio cultural e ecológico. Moisés Martins chama de “modelo bipolar 

centro/periferia” aquilo que caracteriza o desenvolvimento industrial e urbano atual. Sob 

a aridez da alienação enxerga-se a libertação como pura miragem. O referido autor 

apresenta três atitudes que regem a identidade como “matéria de fala mítica”, elencadas 

por Gianni Vattimo: a) o arcaísmo – força que age contra as mudanças que 

descaracterizam o ambiente sociocultural; b) relativismo cultural – a porta de abertura 

para as demais culturas; c) racionalidade limitada – como manifestação da autenticidade 

comunitária (p. 47-8). 

IV.2 O “Beco” na Vila Nhocuné 

 Mostraremos agora a ocorrência de um “bairro caipira”, isto é, a vivência, na 

periferia de São Paulo, de comunidade semelhante àquela encontrada nos bairros caipiras. 

O que sugerimos não é a transposição ipsis litteris de uma comunidade caipira, mas algo 

adaptado à nova realidade, incluindo aí a assimilação de descendentes de imigrantes dos 

costumes caipiras, o que os fez veículos, embora em meio a vários hibridismos, da cultura 

caipira na composição da periferia de São Paulo e de outras grandes cidades brasileiras. 

Os relatos referentes ao “beco” da Vila Nhocuné são relativos à história de minha própria 

família. 

 

IV.2.1 Seu José e Dona Marilene 

Marilene Martini Castanheira nasceu em 30 de agosto de 1940 em São Paulo, 

capital. É filha de Júlio Martini e Beatriz Formazieli, ambos filhos de italianos que se 

estabeleceram na cidade desde que desembarcaram vindos do continente europeu. Seus 

pais moravam no italianíssimo bairro da Mooca, na capital paulista. Sua mãe, como era 

costume relativamente comum, casou-se cedo, já com 15 anos de idade, com um filho de 

conhecidos italianos. O matrimônio se deu por volta de 1933, no mesmo Mooca. Ainda 

muito pequena, a família de Marilene muda para Tucuruvi, outro bairro de São Paulo. 

Quando tinha cerca de quatro anos, regressaram para a Mooca e estabeleceram residência 
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na rua Natal. Depois de dois anos na nova residência, morre o Seu Júlio, pai de Marilene, 

vítima de enfermidade. Deixou a viúva mãe de cinco filhos. A família permaneceu na rua 

Natal por cerca de dois anos. Então, Dna. Beatriz contrai novas núpcias com um viúvo 

que integrava uma família para quem ela lavava roupa. Na verdade, foi um “arranjo de 

família”. Conhecidos “arquitetaram” o casamento. A nova união ocasionou nova 

mudança, agora para a rua da Mooca, o agora chefe da família e padrasto de Marilene 

comprou um apartamento. Ali a família ficou estabelecida por longos anos. Marilene só 

abandonaria seu amparo ao casar-se no dia 21 de dezembro de 1957 com José 

Castanheira. 

José Castanheira deixou o aconchego da madre em 23 de janeiro de 1934 nas 

proximidades de Presidente Prudente (Município de Quatá). Era filho de Alfredo 

Castanheiro e Maria de Nazaré, portugueses. De Quatá a família mudou-se para Pirapó, 

município próximo, onde o pai tinha um sítio. Trabalhava na roça até por volta dos 16 

anos, quando os pais resolveram mudar para São Paulo. Estabeleceram residência no 

bairro paulistano da Água Rasa, à rua Barão do Cerro Largo. Seu Alfredo foi trabalhar 

como porteiro noturno em uma firma no mesmo bairro. José Castanheira morou ali até 

casar-se com Marilene. Casados, foram morar três anos com a mãe de Marilene, de volta 

à Mooca. Era comum recém-casados encontrarem acolhida na casa de um dos pais, uma 

espécie de auxílio para o início da nova família constituída. Depois de morarem com a 

sogra dele, mudaram para Água Rasa, agora abrigados pela sogra dela, a casa da mãe de 

José. Aí permaneceram por nove anos. No apagar das luzes da década de 60, em 1969 o 

casal muda-se para a Vila Nhocuné. Ali compraram uma casa à rua Henrique Jacobs, 

número 815. 

 

Figura 11 - Na casa da rua Henrique Jacobs, o casal “Seu” José e Dona Marilene com duas netas. 
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Todos os anos o Seu José e a Dna. Marilene faziam uma fogueira de São João e 

convidavam os vizinhos para participar da celebração. Juntamente com as vizinhas, várias 

delas comadres, faziam bolinhos, pipoca, bata-doce, milho, no melhor estilo caipira. Foi 

madrinha da Andréia, neta da Dna. Gina, vizinha muito chegada, filha do Paulo, que 

morava onde antes residiam Jair e Adelcia, depois que se mudaram para um bairro muito 

próximo. O Seu Zé e a Dna. Marilene foram padrinhos também do Gérson, que morava 

na casa onde colada ao beco. Afeitos a afetos, o casal estabeleceu vínculos de amizade 

profunda com o Seu Primo e a Dna. Aurélia, logo que mudaram para a casa vizinha da 

esquerda no mesmo dia em que chegaram Seu José e Dna. Marilene. De igual forma, 

havia estreito contato com a família do Seu Nicola e Dna. Hermínia, ambos italianos. 

Prova que as uniões matrimoniais eram substancialmente diferentes dos nossos dias, o 

casamento do Seu Nicola e da Dna. Hermínia se deu por família. Ele se casou no Brasil 

por procuração, e só então a esposa migrou da Itália. O Seu José havia trabalhado como 

motorista de caminhão por bom tempo, até engrossar ar fileiras da Polícia Militar Paulista. 

Possuía carro, algo muito raro na época: primeiro foi um Decave Vemaguet, depois um 

Opala e, por fim, uma Combi. Sempre colocou seu veículo a serviço dos compadres e 

demais vizinhos. Era pessoa extremamente prestativa. Dessa forma, geralmente 

transportava parturientes e doentes. Contam-se entre as comadres de Dna. Marilene: Dna. 

Adélcia, Dna. Cida, Dna. Maria, Dna. Antonia e Dna. Hermínia. Entre os compadres de 

seu Zé: Seu Jair, o marido da Dna. Maria (Seu. Benedito?) e o Paulo. Como era comum 

acontecer entre vizinhos chegados, todos frequentavam as casas de todos. Dna. Maria era 

uma das vizinhas da rua que faziam tanajura frita. Dna. Marilene preservou alguns 

costumes culinários de tradição italiana, tais como: macarronada, bife à milanesa, 

porpeta, sardinha à escabeth, salada de berinjela e berinjela à milanesa. As vizinhas 

trocavam bolos e outros quitutes entre si. Era “questão de honra e respeito” não devolver 

um pote vazio, o que estimulava as trocas.  Era comum haver animais de estimação nas 

casas: cachorros, gatos e pássaros. As crianças brincavam juntas na rua de terra: jogavam 

bolinha de gude, pião, empinavam pipa, além das brincadeiras de “pega”. Além da rua, 

como uma espécie de “área comum” de um condomínio fechado, brincavam também nas 

casas uns dos outros. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcarros.mercadolivre.com.br%2Fantigos-carros%2Fdecave-vemaguet&ei=cMplVbPIH8HksASCzoHQDQ&usg=AFQjCNHvAoH5xAimEj5ZYGsbqhD5B2gkog&bvm=bv.93990622,d.cWc
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Figura 12 - O "Seu" José e a família em anos recentes. 

As mães supervisionavam todas as crianças, não apenas as suas. Qualquer 

ocorrência era relatada à mãe de direito. Algo que Dna. Marilene sempre fazia era ajudar 

as comadres na “dieta” pós-parto. Também era ela quem geralmente fazia o bolo de 

aniversário dos filhos das vizinhas. Além das festas juninas, o fim de ano era outra ocasião 

que reunia as famílias vizinhas. O ambiente de união e respeito só era quebrado 

raramente, em ocasiões peculiares, como quando alguém bebia mais do que devia. 

As ligações com a civilização caipira ocorrem principalmente através do “Seu” 

José que, filho de imigrantes portugueses, perfaz o percurso interior – capital, da lavoura 

para a cidade. Assim como incontáveis sujeitos e família, deixou para trás a roça para 

“tentar a sorte” na cidade grande. Casou-se com uma neta de italianos, o que acentuou 

ainda mais certo hibridismo à família. Italianos e portugueses têm como forte fator 

identitário o catolicismo, o que caracterizou o casal até o fim. A culinária italiana viu-se 

enriquecida do cardápio caipira não apenas devido à criação do marido, mas também por 

causa da “família” do bairro, uma vez que toda “dona de casa” (o perfil característico da 

mulher citadina em meados do século passado) sempre pedia a receita daquilo que ainda 

não sabia fazer. Era comum as mulheres casadas confeccionarem um “caderno de 

receitas”, algo tratado como verdadeiro tesouro, e entesourar também cadernos da mãe e 

avó após o falecimento delas. O compadrio e os fortes laços decorrentes ligam catolicismo 

e civilização caipira tenazmente na periferia de São Paulo. 

IV.2.2 Jair e Adelcia 

Adelcia Rosado de Almeida foi a segunda filha a chegar a este mundo, em 19 de 

abril de 1947 na cidade de São Paulo. Sua mãe, Irma Michelan, era natural de Capivari, 

interior de São Paulo, nascida em 23 de julho de 1925. Era filha de imigrantes italianos 
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que vieram trabalhar na lavoura de café. Adelcia teve como pai Salvador Rosado Garcia, 

natural de Dobrada, distrito de Matão, interior de São Paulo, nascido em 30 de novembro 

1917, filho do casal de imigrantes espanhóis João Rosado Palácios e Maria Josefa Garcia 

Gimenes, que igualmente cruzaram o Atlântico a fim de trabalhar na lavoura de café. 

Os jovens Salvador e Irma casaram-se em 14 de outubro de 1944, em Promissão, 

interior de São Paulo, onde nasceu sua primogênita, Ouphélia, no ano imediato. Foi 

também naquela cidade que se conheceram. Ele continuou a empenhar seus braços à 

lavoura até que, no início de 1946, muda com sua esposa e filha para a capital. Fixaram 

residência em um cortiço na Rua Guaiaúna, próxima à Av. Celso Garcia, onde moraram 

de aluguel. Era, na verdade, um barraco de um cômodo e chão batido, coberto de zinco, 

feito de tábuas cujos largos vãos permitiam a passagem de generosas rajadas de vento. A 

“cozinha” de Irma (a parte do cômodo mais perto do fogão) era literalmente sua seara. 

Era ali que plantava cebolinha e outros temperos no canto junto à parede. A chuva trazia 

estranha “piracema”, quando o aumento do nível do poço fazia com que a superfície da 

água ficasse coberta de minhocas. Para que a água pudesse ser utilizada, era necessário 

removê-las com o uso de uma lata de cera toda furada para escorrer a água. Era como um 

escorredor de macarrão “cheio de vida”. O pão era pendurado na estrutura do telhado para 

que os ratos não tirassem seu próprio quinhão. Devido às condições à precariedade da 

construção, chovia dentro de casa. Foi nesta moradia que Adelcia nasceu. O primeiro 

toque que sentiu foi as mãos da parteira. O nascimento da criança no próprio lar reforçava, 

em muito, os laços familiares, dando ainda mais o sentimento de “ninho”. Mais do que 

um lugar, era o aconchego da família. Alguns anos depois, Salvador, Irma e suas filhas 

mudaram-se para Guainazes, onde adquiriram um terreno e construíram uma casa simples 

de tijolos. Na frente, havia um jardim em formato de estrela, algo muito comum na época, 

cujo contorno era feito com metades de tijolos. Imigrantes e caipiras que vinham do 

interior à procura de emprego costumavam se estabelecer em lugares mais afastados do 

centro, onde o preço dos terrenos era mais barato, oportunidade para fugir do aluguel. 

O fato de a casa não dispor ainda de poço forçava Irma a ir à represa para lavar 

roupa. Saía cedo, levando suas duas filhas e marmita, pois passaria o dia ali. Voltavam à 

tarde já com a roupa seca. Depois, quando o poço já havia sido cavado no terreno, usava 

uma “tina”, um barril cortado ao meio com uma tábua na borda, para esfregar a roupa. 

Para garantir que ficaria limpa, aplicava-se à roupa verdadeira “surra” com 

“espancamento”, pois, depois de torcida, batia-se violentamente com ela na madeira. A 
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vizinha era geralmente alguém “de confiança”. Quando Irma precisava sair, deixava as 

filhas sob a guarda da “mãe da Belinha”, a menina da casa ao lado com quem Ouphélia e 

Adelcia brincavam. Quatro anos se passaram e então mudaram para a “Ponte Rasa”, 

bairro de São Paulo, onde o casal construiu uma casa um pouco melhor. 

 Adelcia agora tinha uns quatro anos. Nesta época, seus pais converteram-se ao 

protestantismo, passando a frequentar a Igreja Metodista, submetendo as meninas ao 

rebatismo. Os onze irmãos de Irma mantiveram-se no catolicismo. Em ocasiões de 

aniversário, os crentes se reuniam em festa, o que geralmente acontecia na casa da família 

do aniversariante. Era um importante acontecimento social e ocasião de congraçamento. 

Os laços de amizade eram fortalecidos. Os velórios também eram realizados nas casas 

enlutadas. Assim como a criança recém-nascida vinha à luz no seio da família, também a 

despedida do ente querido se dava dentro da casa em que habitava, sempre com grande 

atenção dos vizinhos e amigos. As crianças da rua brincavam livremente, misturando-se 

entre as famílias e frequentando umas as casas das outras. Nas idas e vindas da escola, 

Adelcia enfiava capim nos formigueiros de tanajura a fim de capturar algumas para uma 

bela fritada. A construção das casas se dava em esquema de mutirão. Feira só havia no 

bairro da Penha, relativamente distante. Portanto, os alimentos geralmente eram 

comercializados por ambulantes à domicílio. À porta da casa de Adelcia batiam 

verdureiros e uma aportuguesa que criava porcos e vendia suas carnes transportando-as 

em uma cesta. O alimento básico era o arroz feijão. Mesmo as crianças não tomavam leite 

com frequência porque era dispendioso. Comiam pão molhando-o em café, pois naquela 

época o grão era barato. Também nesta casa a água era de poço. Salvador criava lebre em 

casa para abate. Quando Adelcia tinha nove anos, a família se mudou novamente, desta 

feita para o bairro de Vila Matilde. Pensando na proximidade do centro da cidade, seu pai 

trocou a casa da Ponte Rasa por esta, bastante inferior àquela. Nesta casa deixaram de 

frequentar a igreja protestante. 

Aos dezenove anos, Adelcia casa-se com Jair de Almeida em 28 de maio de 1966, 

segundo o rito Católico Romano. Ele nasceu em São Paulo no dia 17 de dezembro de 

1943. Eram seus pais Durval de Almeida e Maria Carmem Domingues, filhos de 

portugueses e espanhóis, respectivamente. Embora não tenha “cidadania” caipira “jus 

solis”, mas “jus sanguinis”, sempre fora um apaixonado pelo mundo caipira. Com 10 

anos, após o divórcio de seus pais, foi morar em Taubaté, cidade tipicamente caipira, no 

Vale do Paraíba. Em suas próprias palavras: “Fui morar em Taubaté com 10 anos e voltei 



283 

 

com 14 anos, de 1953 até 1957. Morei com minha madrinha Julieta até 1966 quando me 

casei em 1966. Em Taubaté ia aos laticínios buscar leite com um latão de 15 litros. Ia 

também à padaria buscar pães num cesto de vime. Isso era feito de bicicleta. Engarrafava 

o leite e embalava os pães, colocava no cesto e ia fazer a entrega nas casas que eram 

fregueses do meu tio Arnaldo”. Jair e Adelcia recém-casados vão morar no mesmo terreno 

onde ela residia até então na Vila Matilde, agora constituída de várias “casas” emendadas 

umas às outras. Eram moradas de dois cômodos no máximo, construídas tanto no piso 

inferior quanto no nível da rua. Foi nesta casa que nasceu a primeira filha. Salvador e 

Irma se separam o que tornou necessária a venda da propriedade para a partilha. 

Obrigados a sair, o casal Adelcia e Jair mudaram-se para a Vila Talarico, onde nasceu o 

segundo filho, um menino. Cerca de dois anos depois, mudam-se para a Vila Nhocuné, 

na rua Henrique Jacó, próximo de Artur Alvim. Nesta casa nasceu-lhes o terceiro filho, 

outro menino. Todos os filhos foram batizados no catolicismo. Foi nesta rua que 

conheceram o casal Sr. José Castanheira e D. Marilene. A rua Henrique Jacó “não tinha 

saída”. Terminava em uma “picada” de aproximadamente cem metros, que ligava à outra 

rua que, por sua vez, conduzia ao “largo”. 

Essa geografia de “beco” favorecia o aconchego dos vizinhos. Seu Zé e Dona 

Marilene eram católicos fervorosos. Por serem muito prestativos, ajudavam os vizinhos 

em tudo o que podiam. Assim, sendo uma das pouquíssimas famílias possuidoras de 

carro, socorriam os enfermos da rua, especialmente as crianças. Em 1974, com o 

nascimento do último filho de Jair e Adelcia, estreitou-se ainda mais o relacionamento. 

Devido ao fato de os pais já terem oferecido a dignidade do batismo do filho recém-

nascido a um outro casal ligado ao passado, tamanha era a dívida de gratidão e a ligação 

com o Seu Zé e a Dona Marilene, que ofereceram a eles a oportunidade de “crismar” o 

filho no devido tempo. Fato curioso é que, embora isso jamais tenha se concretizado, 

“creram no filho da promessa”. Passaram a se tratar por compadre e comadre, com fortes 

vínculos “familiares”. A rua Henrique Jacó é um excelente exemplo de “bairro caipira” 

na cidade. O Seu Zé e a Dona Marilene também batizaram uma das filhas da Dona Gina, 

que morava “colada” ao lado esquerdo da casa. Batizaram ainda um dos netos dessa 

vizinha. Outro que batizaram foi um dos filhos do vizinho da frente, que morava ao lado 

de Jair e Adelcia. Além destes, estabeleceram fortes laços com a família da Dona Aurélia, 

a vizinha do lado direito, e com a Dona Hermínia, matriarca de uma família de italianos 

que morava duas casas depois da Dona Aurélia. Todas as famílias eram católicas, ainda 
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que não praticantes. As compras diárias de bens e gêneros alimentícios básicos eram feitas 

na pequena “venda” da Dona Hermínia, onde se comprava fiado por meio de uma 

caderneta onde tudo era anotado para que a dívida fosse saudada no final do mês. As 

mulheres costumavam trocar comidas “típicas” e bolos, mandando sempre um pouco para 

as vizinhas. O recebimento de tal “dádiva”, na verdade, impunha necessariamente a 

relação de troca. A compensação viria na forma de outro “quitute”. A dona de casa jamais 

devolveria o recipiente vazio. Dona Marilene é exímia cozinheira. Neste típico ambiente 

caipira, não faltavam “italianidades” culinárias tais como porpeta (almôndega), brachola 

(bife a role) e rabanada, esta especialmente no Natal. O Seu Zé e seu irmão costumavam 

ajudar a construir casas de conhecidos e compadres da “vizinhança”. Adelcia conta que, 

em sua infância, havia muitos cachorros nas casas. Contudo, eram tratados com resto de 

comida e não ficavam doentes. Destaca que os cães eram tratados como “animais”, não 

como pessoas, como em nossos dias, opina. Explica que, aparentemente, as pessoas 

substituíram a amizade os laços familiares entre vizinhos pelo apego aos cachorros e 

outros animais domésticos. Hoje se ama muito mais o cão de estimação do que as pessoas 

que vivem próximas. 

IV.2.3 Festa Junina 

 No mês de junho, tirando máximo proveito da geografia de “beco”, organizavam 

uma festa junina. Cada um trazia um prato e, sendo a rua de terra, faziam a fogueira para 

assar milho e batata doce. Colocavam as cadeiras em frente das casas e confraternizavam-

se sob o frio e o sereno. São Paulo naquela época era a “Terra da Garoa”. Os pais diziam 

aos filhos pequenos que não podiam pular a fogueira ou chegar muito perto, pois isso 

faria com que fizessem xixi na cama. Quando a pessoa morava muito tempo na 

vizinhança, ao mudar, era comum presentear os vizinhos mais próximos com um objeto 

usado que fosse representativo, como uma espécie de recordação do vínculo estabelecido. 

Analisando tal relato, percebemos que o que ocorreu naquele final da rua Henrique Jacob 

foi o “transplante” de uma vida caipira para capital. Certamente, não “puramente” caipira, 

mas essencialmente caipira. Havia forte compadrio, o que garantia a união quase que 

familiar das famílias. Havia uma espécie de mutirão, quando os homens, liderados pelo 

Seu Zé, ajudavam na construção e reparos das casas dos compadres e amigos da rua. Ele 

e sua esposa assumiam o papel de “líderes da comunidade”, uma vez que granjeavam o 

prestígio de todos devido à assimetria das trocas. A centralidade da religião católica 

oportunizava não apenas o compadrio, mas a observância de festas religiosas que 
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resultavam congraçamento e ainda maior união às famílias daquele fim de rua. A base 

alimentar do caipira, tais como o arroz, o feijão, o milho, eram muito comuns, além do 

tradicional bolo de fubá. 

José Castanheira faleceu a 17 de agosto de 2014. Representantes de todas as 

famílias citadas do “bairro” estavam presentes ao sepultamento que ocorreu no Cemitério 

da Quarta Parada em São Paulo. 

IV.2.4 Jair e Adelcia – Parte 2 

Quando já estava na “década de trinta” de sua história, o casal muda com seus 

filhos para Ubatuba, município localizado no Litoral Norte de São Paulo. Era o ano de 

1976 e a cidade ainda preservava muito do mundo caipira, mais precisamente, “caiçara”, 

como vimos, o caipira do litoral. A transferência se fez necessária devido a uma promoção 

oferecida a Jair a subgerente de banco, do há muito extinto “Banco Econômico”. Neste 

cargo, era visto pelo caiçara comum como uma espécie de “autoridade” na cidade e 

respeitado como tal. Isso era comum na Civilização caipira. Pelos serviços prestados a 

pobres e abastados, em chegando o natal, ganhava desde leitões, peixes e galinhas até 

whiskies importados. Momentos especialíssimos foram duas “permanências” em um sítio 

em São Luís do Paraitinga, cidade tipicamente caipira, localizada no caminho para 

Taubaté, propriedade de um conhecido que se retirava para lá para fugir de toda a 

“agitação” da pacata cidade. Pequena casa de madeira fincada próxima da barranca do rio 

Paraibuna, de onde pegamos peixes para a primeira refeição do dia, com leite quente na 

temperatura da vaca, tomado “com a baba do bezerro”. 

Para o almoço, “torcemos um pescoço” e almoçamos um frango caipira. Havia 

um peão “caipiríssimo”, o Roque, que prestava serviço lá. Cuidava da criação e de 

pequenos reparos. Além dele, visitava com constância o local um índio chamado 

Emboaba que capturava pássaros, em época quando não se tinha qualquer preocupação 

ecológica e não havia nenhum interesse da sociedade quanto a isso. Certa vez, deu carona 

ao Roque até próximo de São Luiz do Paraitinga. No trajeto pela Rodovia Osvaldo Cruz, 

o caipira divertia-se, em maravilhosa simplicidade e em puro humor, com as placas de 

sinalização dos limites de velocidade, chamando-as de “moedinha de sessenta centavos”, 

“oitenta centavos”, “quarenta centavos” e assim por diante. Em 1981, Jair é transferido 

para a agência do município vizinho: Caraguatatuba; e, 1984, para Santos. Nunca perdeu 

seu gosto pelo mundo caipira. Quando viajava para Mato Grosso do Sul já no final dos 
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anos 90, brincava dizendo de sua vontade de levar uma “latinha cheia de estrume de 

vaca”, para poder sentir o cheiro do campo mesmo na cidade grande. 

 Da vida de Jair e Adelcia percebemos vários elementos importantes para nossa 

consideração. Primeiramente, o fato de serem também netos de imigrantes, no caso: 

portugueses, italianos e espanhóis. De novo, estes povos têm como grande fator 

identitário o catolicismo, o que torna sua introdução no mundo caipira, uma vez a ele 

exposto, algo natural. Logo o compadrio caipira traria a necessária inclusão social. A 

infância caipira, mais acentuada em Jair do que em Adelcia, “impregnou” de tal forma 

sua formação que ainda hoje suspira pelos ares do sertão. Quando viveram em frente à 

casa do “Seu” José e da Dona Marilene, experimentaram a influência caipira na formação 

da periferia de São Paulo, não apenas no contato com híbridos europeus-caipiras, mas 

também com famílias tipicamente mestiças que também eram vizinhas ali e também se 

tornaram compadres e comadres. A vivência em comunidade, as trocas de “quitutes” entre 

as “donas”, as festas especialmente juninas, conferiu uma aura caipira ao período em que 

moraram na Vila Nhocuné, gerando ligações tão fortes quanto o tempo. 

 

IV.3 O “Seu” Lúcio 

 Em 1926, o interior de São Paulo ouviu o primeiro choro de alguém muito querido. 

No dia 19 de janeiro, nascia Lúcio Laudelino dos Santos, afrodescendente, na pequena 

Terapina, perto do município de São Carlos. Permaneceu em terras de cultivo até deixar 

para trás a adolescência, momento em que foi morar junto com seus familiares na cidade 

de São Paulo. A mudança de domicílio traria inigualável acréscimo à sua vida. Conhece 

a jovem Geralda, com quem viria se casar. Sua identidade protestante viria logo a ser 

colocada à prova. Sendo sua futura sogra de outra religião, a majoritária, ofereceu ao 

jovem de modestas posses dois ternos para o casamento, sendo que um teria a finalidade 

exclusiva de levá-lo a contrair núpcias na igreja dela. Com suas próprias vestes, casou-se 

só no civil. Assim, aos dezenove anos, no dia 29 de novembro de 1945, sua vida se tornou 

definitivamente plural: na primavera florescia também a sua paixão. Casou-se com a 

jovem Geralda, agora, Mello dos Santos, mulher virtuosa e companheira para toda vida, 

alguém que veio se somar ao marido e fazê-lo duplamente valoroso. Foram morar na Zona 

Sul da capital paulista, no bairro Praça da Árvore. Do amor cultivado brotaram seis ramos 

viçosos, filhos que tiveram constante atenção e cuidado, físico e espiritual do pai que 
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naquela época frequentava os arraiais da Igreja Metodista. Desde cedo, mostrou seus 

dotes musicais, cantando no coral e acompanhando a igreja nos hinos com seu violino. 

Indo mais ao Sul, estabeleceu-se no Jabaquara, divisa com o município de Diadema, 

passando a frequentar a Igreja Presbiteriana. Foi ali que resolveu abrir uma oficina 

eletrotécnica, onde fazia manutenção de motores elétricos, consertava lavadoras de roupa 

e outros aparelhos domésticos. Engana-se quem pensa que o “Seu” Lúcio gastava suas 

forças apenas com a eletricidade. Atuante em sua igreja, costumava “pregar o evangelho” 

no centro da cidade. Destarte, idos anos cinquenta, bem-vindos anos sessenta, com três 

filhos pequenos empreendia sua peregrinação, rumo à Praça da Sé, quando esta ainda era 

irmanada à Praça Clóvis, e anunciava, destemido, o teor de sua fé. A santa sé dos 

pequeninos era o meio-fio, de onde, assentados, assistiam atentos as proclamações do pai. 

Dono de possante voz e violinista, usava a música como importante instrumento de 

transmissão de sua mensagem religiosa. Em busca dos aflitos e necessitados de alívio, ia 

acompanhado de sua comitiva mirim ao Hospital Emílio Ribas, também na capital de São 

Paulo. Lá, achegado às janelas e sacadas, entoava hinos cristãos, geralmente muito bem 

aceito pelos aflitos, pacientes, familiares e funcionários que, frequentemente, 

expressavam-lhe o coração agradecido e a esperança de um breve retorno. Não havia sol 

ou chuva para o “Seu” Lúcio. Com as inovações do meio evangélico, pregadores de rádio 

e TV e a multiplicação de obreiros, aposentou-se de seu ministério de evangelismo 

pessoal, restringindo-se a cantar os cânticos do Senhor em lugares públicos. 

Sua vocação meridional o levou a Itajaí em 1998. A mudança do casal logo atraiu 

os filhos, ávidos por se aninharem com os pais em lar tão harmonioso. Nesta cidade, o 

Seu Lúcio logo procurou a Igreja Presbiteriana e nela se fixou. Seu exemplo e 

compromisso não passaram despercebidos. A pé ou de ônibus, cruzava a cidade em seus 

afazeres, mesmo tendo já rompido os oitenta anos. Seus filhos, hoje, presbiterianos, 

assembleianos, batistas, continuam no mesmo caminho trilhado pelo pai. Ele, no entanto, 

ia bem à frente, já quase se perdendo de vista. Em dezembro de 2007, perto de completar 

oitenta e dois anos, foi aplaudido de pé, por autoridades municipais e familiares, ao 

receber, em cerimônia pública junto com outros formandos, seu diploma de conclusão do 

ensino fundamental no EJA (Educação de Jovens e Adultos). Com quinze netos, dez 

bisnetos e um tataraneto, o Sr. Lúcio começa a mostrar o cansaço dos anos. Todavia, 

todos os que o conhecem se alegram ao ver aquele homem, cabelo branquinho, pele 
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escura, olhar atento, frases pensadas e escolhidas, ligeiramente curvado, andar vagaroso 

de quem não tem mais pressa. Sabia que a carreira estava praticamente concluída. 

Por esta narrativa percebemos o percurso caipira interior – cidade de São Paulo e 

o “clássico” estabelecimento na periferia, à época, o bairro de Praça da Árvore e depois 

Jabaquara. Percebemos os “choques” religiosos entre protestantismo e catolicismo, 

quando resistiu à sedutora estratégia de sua futura sogra, casando-se com suas vestes 

simples apenas no civil. A centralidade religiosa também é claramente perceptível. Não 

importava se católicos ou protestantes, a religião estava no centro da vida das populações 

caipiras, mesmo as urbanas, naquela época. Digno de nota é a vocação “missionária” 

protestante, diferente da prática católica no país. Uma vez que o catolicismo era a religião 

majoritária e espalhada por todo o território nacional, não necessitava de evangelismo, a 

não ser utilizada para a “civilização” e “domesticação” dos índios mais afastados. Do 

ponto de vista protestante, a sociedade precisava ser evangelizada. 

 

IV.4 Dona Erci do Império24 

Li na adolescência o livro Éramos Seis.  Lembro-me de ter chorado muito e 

gostado da história daquela família. Lembramo-nos de certas “coisas” quando vamos 

fazer algo semelhante – contar um pouco da sua história de vida. Éramos sete - no final, 

até agora, somos seis. Tudo começou assim: meus avós paternos vieram da Itália, 

Nápoles, já casados. Eram seus nomes Nicolau d’Império e Catarina Cocharel d’Império. 

Filhos nascidos desta relação: Amadeu, Luís, Jacó, Frederico, Aparecida, Diolindo, 

Margarida, Izabel e Alberto (meu pai). O filho Luís nasceu no navio. Instalaram-se em 

Araçatuba e depois foram para a região de Águas de Santa Bárbara. Todos trabalhavam 

na lavoura. Meu pai, Alberto, comprou uma fazenda chamada Barretos com cinquenta e 

quatro alqueires, que além do café, plantava, também, feijão e arroz, pois tinha uma 

várzea e passava pela fazenda o Rio Pardo. Tinha gado, também. Com geadas constantes 

e consequente perda do café, passou a lidar mais com gado. Esta fazenda era provida de 

muitas frutas. Embaixo do café havia muita melancia e cobras. No início se fazia tijolos 

devido à várzea já citada. Meus avós maternos eram Theophilo Ribeiro de Castro, 

português, e Bárbara Murbac, alemã. Conheceram-se no Brasil, região de Araçatuba e 

                                                      
24 Relato autobiográfico de D. Erci com algumas modificações. 
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Assis. Meu avô era protestante e saía a cavalo para difundir a palavra de Deus, descrita 

na Bíblia. Tiveram os filhos: Eliezer, Gamaliel, Erasmo, Lídia, Rita e Helena. Meu avô 

determinou que minha mãe, Lídia, deveria se casar com meu pai, Alberto, como era 

costume na época. 

Meus pais viveram na fazenda e tiveram, no total, dezesseis filhos, sendo cinco 

abortos, três morreram de tifo, tétano umbilical (Erasmo, Gesser e Maria). Araci se 

suicidou, pois meu pai não queria que ela casasse com quem acabou casando. Até então, 

eu não conhecia nenhum deles, pois meu pai decidiu mudar para a pequena cidade de 

Óleo, depois que os filhos morreram no sitio. Foi em Óleo que nasci. Por desgosto com a 

morte dos filhos não quis mais que ninguém trabalhasse na fazenda. Preferiu que todos 

os sete filhos restantes estudassem e tivessem outro tipo de profissão. 

Em Óleo só existia o primário, primeira à quarta série. Para fazer o ginásio, para 

o qual se exigia um vestibular, e, depois ou o normal (professora), ou o clássico (letras e 

línguas) ou o científico (cívica, química, física), meu pai pagava pensão em cidades 

vizinhas. Pois bem, terminei o normal e o clássico e quis vir para São Paulo fazer 

Faculdade, pois na época, em cidades do interior, não tinha. Meu pai resistiu à ideia, pois 

queria que desse aula lá no Óleo. Dizia que não nos ajudaria em nada se viéssemos, eu e 

minha irmã Tereza, para São Paulo. Antes de pegar o diploma já vim para cá para fazer 

três meses de cursinho de graça, pois meu irmão, que já morava aqui, dava aula no Etapa. 

Tentei, em janeiro, prestar História na USP, porém acabei não passando. Morávamos 

todos juntos, Tereza, Gedson e eu, com nosso irmão Vedionil, sua esposa e sogra nos 

fundos de uma casa. Fiz vestibular em Faculdade paga para não perder o ano (pobre não 

perde tempo) e descobri muito tempo depois que quem pagava eram Vedionil e meu pai. 

Esse meu irmão conseguiu comprar um apto pequeno no Cambuci e 

permanecemos Tereza, Gedson e eu naquela casa de fundo. Tereza e eu íamos até a escola 

Jardim Baronesa, em Osasco, para dar aula como substitutas. Ganhávamos pouco e não 

tínhamos dinheiro para condução, comida, etc. Tomávamos suco de agua com banana 

nanica. Aos domingos íamos à casa do meu irmão para comer alguma comida que tivesse 

substância. Íamos a pé até o centro da Lapa para podermos pagar apenas um ônibus. 

Quando chegávamos de madrugada da faculdade, morrendo de frio (naquela época – era 

São Paulo da garoa e chovia muito), fome e cansaço. Cobertor para esquentar o pé era 

jornal. O sapato nosso era cheio de jornal, pois o furo era grande. Com tantas dificuldades, 
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Tereza e eu conversamos e chegamos à conclusão que eu procuraria emprego e ela 

continuava dando aula na escola. Na época o que a motivou a não procurar emprego era 

o fato de ganhar um pouco mais do que eu quando entrei na Seguradora Itaú, onde fiz 

carreira indo depois trabalhar no Banco, na área de RH. Hoje ela brinca comigo dizendo 

que ganho o quádruplo ou mais do que ela. 

Por curiosidade: fiquei com trauma de tanto passar frio e tomar chuva que peguei 

o costume de comprar muitos cobertores, casacos de frio e sapatos. Minha mãe mandava 

escondido algumas rosquinhas e um pouco de dinheiro, sempre com uma carta. O irmão 

citado várias vezes, hoje tem um excelente padrão de vida, fez advocacia na Faculdade 

São Francisco, fala várias línguas, tem muitos imóveis no interior onde mora atualmente, 

depois de ter se aposentado no banco Central do Brasil. Dá aulas de graça a quem queira, 

em sua casa, e é muito procurado pelas pessoas que vão prestar algum tipo de concurso. 

Também é membro da Academia de Letras de onde mora. 

O relato da vida da Dona Erci mostra o percurso que temos enfatizado interior – 

capital, agora, por outra questão que marcou muito a marcha dos caipiras para a cidade: 

a necessidade de estudo. O fenômeno que vemos hoje, da disseminação de faculdades 

particulares na capital e pelos interiores, pois o ensino é explorado comercialmente e o 

conhecimento capitalizado, provocando enorme expansão de mercado, jamais era 

imaginado à época. A iniciativa do estudo dos filhos geralmente partia dos pais, que não 

queriam uma vida para os filhos tão dura quando a deles. A vida original no interior era 

na fazenda, castigada pelas intempéries. As dificuldades com assistência médica 

provocavam a morte de boa parte dos filhos, fazenda da “perda” um dos principais 

sentimentos do caipira. Digno de nota é que a vinda para a cidade não melhorava a vida. 

Comumente, enfrentavam-se grandes privações e exigia-se boa parcela de esforço a fim 

de reverter as terríveis condições de vida para alcançar o devido sustento. 

 

IV.5 A “Tia” Lú 

Dona Lourdes é afrodescendente, a terceira nascida entre dez irmãos. Nascida em 

Novo Horizonte, em 4 de setembro de 1940, era filha de Eduardo Cândido de Abreu e 

Maria Francisca de Oliveira, casados apenas no civil. Seus filhos foram: Benedito, 

alguém que viveu sempre independente, Lázara, que morreu aos cinco anos, Lourdes, 

João, Ester, Durvalina, Valdomiro, Valdecir, Amauri e Maria José. O seu lugar de 
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moradia era “prá lá de Andradina e Penápolis”. Suas mãos, desde o engatinhar, estavam 

cheias da terra. Nasceu e trabalhava na roça. Tinha “todo tipo de bicho, cobra e onça”. 

Em sua infância e adolescência no interior de São Paulo, quando chovia muito, 

especialmente com ribombar de trovões seus raios, chamava “Santa Bárbara Virgi”, “São 

Jerônimo” e “São Calipordo”. Além disso, “botava pó de café no fogo” e “três punhados 

de sal lá fora”. O arroz era o alimento básico, socado no pilão por duas pessoas, como 

cilindros em uma gangorra que batem alternadamente. Era socado duas vezes, o que 

resultava arroz extremamente quebradiço. A água vinha de onde melhor conseguisse, às 

vezes de poços, outras de córregos. As galinhas extraíam do terreiro o seu sustento e, por 

ficarem soltas, temperos e ervas, como arruda e guiné, estas para benzer, marcelina, 

“poeja”, hortelã, etc., eram plantados em bacias colocadas mais alto, em cima de tocos. 

A casa em que morava quando criança era de pau-a-pique forrada de casca, telhado de 

sapê e chão batido.  

Certa vez, foi necessário buscar água na outra fazenda. No percurso, acompanhada 

de uma irmã, encontraram no mato um bode preto, de olho vermelho, chifre branco, olhos 

faiscantes, pelo meio avermelhado. Então: “voltamos de fasto até a porteira”. Outros 

fenômenos presenciados dão conta da aparição de luzes coloridas em cima do gado. A 

azul é “alma do outro mundo”, o que era conhecido também como “assombração”. Muito 

se temia também a “Mala de Baú”, lobisomem e mula-sem-cabeça. 

No município de Pereira Barreto, quando Lourdes era pequena, a família morou 

na Fazenda Ribeiro Claro. Depois o grupo familiar trabalhou arrendando pequenas 

porções de terra. A trajetória da família até a cidade de São Paulo, o que se deu apenas 

após a morte do pai, deu-se da seguinte forma. Nos anos de 1956 e 1957, arrendaram um 

pedaço de chão no Sítio do Kaiama e depois na Fazenda Progresso. Entre 1958 e 1959 

foram empregados na fazenda Santa Maria, onde, além de fazer telhas, trabalhavam 

também na roça. Já em 1960 e 1961, foram meeiros no Sítio do Socó, plantando algodão. 

Fato peculiar na morada deste sítio é que a casa de sapê onde moravam desabou. Em 1962 

foram tocar roça novamente como meeiros na Fazenda Bequelli, onde trabalharam o café. 

O ano de 1963 levou-os ao Sitio do Japonês, onde foram empregados na colheita do 

algodão, morando em casa de pau-a-pique. A primeira casa de alvenaria veio em 1964, 

quando trabalharam em uma fazenda que também era fábrica de cerâmica. Nela havia 

uma pequena vila construída para habitação dos trabalhadores. Trabalharam na fabricação 

de telha e tijolo. Crianças a partir de cinco anos já estavam na enxada e trabalhando na 



292 

 

cerâmica. Lá permaneceram até 1967, ano da mudança de Lourdes para São Paulo e da 

volta dos demais irmãos para o Sítio do Socó. Contudo, em 15 de janeiro de 1969, os 

irmãos vão para São Paulo e fixam residência na Vila Diva. Nesta cidade, Lourdes 

trabalhou como doméstica, “linguiceira”, costureira (couro) e costura em confecção. Ester 

trabalhou de doméstica, faxineira (hospital) e operadora de máquinas (Nestlé). Valdecir 

trabalhou em fábrica de malas. Miro trabalhou até se aposentar em uma firma de 

recauchutagem de pneus. 

Percebemos na história da família Candido de Abreu o mesmo percurso interior – 

capital que temos destacado. É perceptível uma vida tipicamente caipira no interior. Isso 

é visto não apenas no modelo de vida simples, casas de pau-a-pique, terreiro com 

galinhas, etc., mas na relação de trabalho caracteristicamente campesina, na forma de 

meeiros e arrendatários. Em algumas ocasiões, foram trabalhadores “puros”, o que mostra 

uma época de transição do campesinato para o assalariado, algo que afetou enormemente 

o mundo caipira. Digno de nota são as crenças em determinados santos para determinadas 

causas, como aqueles que eram invocados quando havia violentas tempestades. O que se 

vê aqui é o catolicismo rústico típico do universo caipira.  A vida aqui é marcada 

fortemente pelo discurso religioso e cosmovisão medieval. Também a isso se liga os 

medos e as crenças no mal sobrenatural que estava sempre presente. Acreditava-se em 

assombrações, lobisomens, sacis-pererês, etc. Na vinda para São Paulo, foram morar na 

periferia, como temos demonstrado, e assumiram postos de trabalho como prestadores de 

serviços e funcionários. 

IV.6 Tradição Caipira no Espírito Santo 

Como já vimos demonstrado por Antonio Candido e Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, a civilização caipira se espalha por boa parte da região Sudeste, alcançando 

também partes do Sul. Temos aqui exemplo de migração interior – capital na vida de um 

capixaba. 

IV.6.1 Seu Haveraldo Vargas 

O Seu Haveraldo Vargas nasceu no chamado “patrimônio” de Santa Angélica, no 

interior do Espírito Santo, em junho de 1941. Seus pais eram evangélicos. No entanto, os 

avós paternos e maternos eram católicos. Foi apenas na velhice adiantada que começaram 

a frequentar igreja evangélica. Seu avô materno dizia que não podia tornar-se evangélico, 

pois era fumante. Em sua consciência, o cigarro era real impedimento para assumir a fé 
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protestante. Seus pais residiam no sítio do avô paterno. Percebe-se aqui claramente o 

conceito de grupos ou unidades familiares, conceito típico do campesinato brasileiro. 

Todos os membros da família que eram fisicamente capazes de trabalhar partilhavam da 

lide diária. Quando tinha dois anos de idade, a família mudou-se para a propriedade do 

avô materno. Ele havia loteado a propriedade e distribuído entre os filhos. Aos seis anos, 

Haveraldo transferiu-se com os pais para uma pequena localidade no município de 

Alegre. Enquanto no sítio, a alimentação básica consistia de arroz muito quebrado, 

parecia mais uma espécie de quirera. Os grãos eram mostravam-se triturados porque 

pilados. O milho era debulhado na mão, bem como o feijão. Além disso, a oferta de 

vegetais ainda incluía a mandioca e a abóbora. Havia também criação de animais para 

consumo, especialmente o porco e o frango. Carne de boi era artigo muito escasso. Além 

dos animais “do terreiro”, praticava-se a caça e a pesca. Caçava-se tatu, paca, e algumas 

espécies de passarinhos. Alguns animais que seriam “exóticos” ao gosto dos citadinos 

atuais também eram consumidos, como o gato do mato e a rã. Nisso percebe-se um 

“cardápio” em linha com a civilização caipira. 

 O mutirão era praticado com frequência, mesmo no meio evangélico. O avô 

paterno de Haveraldo “empreitava” algumas obras, mas fazia questão de trabalhar apenas 

com “compadres”. Nestes depositava toda a sua confiança, o que conferia ao trabalho a 

solidez da unidade. O avô e seus compadres fixavam residência temporária na 

propriedade em que trabalhavam até o término daquilo para o que foram contratados. Esse 

seu avô não era religioso. O compadrio para ele era eminentemente cultural, vínculo 

social que transformava alguém em família. 

 Seu Haveraldo testemunhou fato curioso que, segundo a sua própria avaliação, 

demonstra que a população em geral dava suma importância ao batismo, mais do que a 

própria igreja. Narra que, certa vez, uma mãe negra levou seu filho para receber tal 

sacramento. No entanto, na fila de mães que traziam ao colo seus bebês, quando o padre, 

que era germânico, perguntou o nome da criança, negou-se a batizá-la. O motivo: tinha o 

mesmo nome que ele. Na opinião de Seu Haveraldo, a postura da igreja para com o 

batismo contribuiu para a derrocada da fé católica nos interiores, e, por conseguinte, da 

prática do compadrio. Conta que naquela época não havia dinheiro no sertão. O grupo 

familiar estabelecido em uma propriedade plantava o que comia e trocava o excedente 

por produtos que necessitasse, algo típico da sociedade caipira. Assim, o que colhia arroz, 

depois trocava-o por feijão de outra família. Não era fácil vender tais produtos. 
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Entendemos assim, que a agricultura era basicamente de subsistência. Aqueles que 

conseguiam plantar em áreas um pouco maiores que resultavam excedentes reais, 

geralmente vendiam o produto antes da colheita, isto é, os camponeses pegavam bens 

necessários básicos cujo valor seria abatido do valor da safra. 

 Quanto ao compadrio, conta que era utilizado para a ascensão social. Procurava-

se preferencialmente uma pessoa de nível social superior. Segundo Seu Haveraldo, o pai 

podia “estufar o peito” e dizer que “fulano” ou “cicrano” era o padrinho de seu filho. Para 

se ter uma ideia da intensidade dos laços estabelecidos pelo compadrio, conta a seguinte 

história. Seu avô era do tipo valentão, “daquele que grita para ninguém gritar com ele”. 

Certo dia, seu compadre entrou bêbado em uma igreja católica em plena missa e postou-

se atrás do padre “traduzindo” o seu latim. Sentindo-se incomodado e certamente 

reconhecendo naquilo um desrespeito ao sagrado, o padre agarrou o homem para jogá-lo 

escada abaixo. Contudo, ao perceber que estava sendo lançado, o ébrio segurou firme na 

batina do sacerdote, o que fez com que ambos rolassem os degraus. Os que estavam 

presentes à celebração, ao perceber que o padre havia se ferido mesmo que 

superficialmente, cercaram furiosos o homem alcoolizado pretendendo uma espécie de 

linchamento. Nesse instante, o avô de Seu Haveraldo, que a tudo presenciara, sacou sua 

arma em socorro do amigo e disse: “Em meu compadre ninguém põe a mão”. Na opinião 

do neto, havia vínculo mais forte no compadrio do que nos laços de sangue. 

 A prática do compadrio era tão forte que “invadiu” até mesmo os arraiais 

protestantes. Certamente, para a sociedade brasileira, marcadamente católica, da primeira 

metade do século XX, especialmente o campesino católico não conseguia entender qual 

era a razão de não poder batizar o filho de alguém muito próximo. A questão é que o rito 

batismal do protestantismo prescinde de padrinho. Seu Haveraldo relata que, para 

remediar a situação e honrar aqueles que queriam, os pais protestantes os colocavam 

sentados na fileira de bancos mais próxima do púlpito, muito próximo do batizando. Para 

não chamar de padrinho, o que “cheirava” catolicismo, às vezes referiam-se a tais pessoas 

como “testemunhas” do batismo. De toda forma, o que fica é que o vínculo de substância 

mística se estabelecia e as “testemunhas “sentiam-se padrinho e madrinha na prática. 

 Seu Haveraldo tem um entendimento peculiar do compadrio. Para ele, trata-se de 

uma “parentela escolhida”. Explica que os parentes “da carne” obviamente não podem 

ser escolhidos. O indivíduo apenas os aceita devido aos laços familiares. No entanto, pelo 
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compadrio você poderia “escolher um parente”, não sendo um “parente recebido”, mas 

“escolhido”. Declarava-se diante de todos que a partir daquele momento, do batismo, os 

pais dividiam a filiação com tais pessoas. A honraria era tamanha que o compadre era o 

primeiro a receber presentes, ajuda, etc. Passava a ser querido não apenas pelo pai do 

filho que batizou, mas por toda a sua família. Os vínculos eram também fortalecidos pela 

crença no sagrado, o aspecto religioso ligado ao catolicismo. 

 Quanto aos medos, era recorrente a tal da assombração: “todo lugar era 

assombrado”. Era algo de franca e larga aceitação. Ninguém contestava a existência das 

assombrações. Narra um dos fatos sobrenaturais que se tornaram notórios: “havia um 

homem que tinha uma propriedade que fazia limite com um rio. Duas moças sentaram-se 

na margem e olhavam para o laranjal do outro lado do curso de águas. Era outra 

propriedade. Concordaram que gostariam de atravessar o rio para pegar algumas laranjas. 

Quando disseram isso, instantaneamente caíram laranjas perto delas. Em outra ocasião, 

as moças disseram que fazia muito calor e que poderiam tomar cerveja. No mesmo 

instante caíram algumas cervejas perto delas e uma voz que ordenava ir pagar no Delcides 

Rangel, local onde a assombração havia ‘pegado’ as cervejas”. O lugar à margem do rio 

passou a ser visto como especial para os praticantes de espiritismo. Percebe-se claramente 

a influência das religiões de matiz africana e indígena. Ambas preconizam contato com 

entidades e espíritos. Seu Haveraldo explica que as manifestações ampliaram seu raio de 

atuação, passando a afetar também casas, derrubando objetos e sujando o recinto. No 

entanto, reconhece que algo do que se dizia sobre as assombrações era produto do medo. 

Subindo para a propriedade do seu avô havia um lugar conhecido como mal-assombrado. 

Tratava-se de uma mina d’água que à noite produzia um barulho muito estranho e 

assustador. Certa vez, acendeu uma tocha e colocou-a no buraco de uma árvore próxima 

e descobriu que o som vinha de corujas que habitavam o tronco. 

 A prática do espiritismo era bastante difundida. Temia-se muito que alguém 

tivesse a “alma amarrada”, algo tipicamente ameríndio. Certa feita, uma menina estava 

como morta sobre uma mesa e suspeitava-se que tinham “amarrado sua alma”. Era filha 

de um líder espiritual. Logo foram atrás do seu rival, que comandava outro centro. De 

repente a menina deu como que um pulo – Seu Haveraldo presenciou o fato. Olhou para 

o relógio e eram 10h da manhã. Depois de algum tempo, chegou aquele que fora 

“desamarrar” a alma da menina, dizendo que realmente era o que havia ocorrido. Quando 

disse quanto tempo havia se passado desde que a menina foi liberta, batia exatamente 
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com o momento em que ela se levantou de sobressalto. O cunhado de “Seu” Haveraldo, 

irmão de sua esposa, que viveu o mesmo ambiente, transferiu-se para o Rio de Janeiro. 

Hoje, Seu Haveraldo mora na cidade de São Paulo. 

 Por essa história percebemos claramente elementos do mundo caipira. Na 

alimentação, o cardápio que incluía caça e pesca e o tipo de vida em sítio serve para 

ilustrar tal assertiva. Além disso, a forte presença do compadrio o que “contagiou” até os 

protestantes, mostra o quanto o catolicismo rústico determinava a identidade. Somam-se 

a isso as crenças sobrenaturais e os medos, que sempre encontravam algum “antídoto” 

religioso. Digno de nota é a ocorrência de espiritismo muito semelhante às viagens que 

os pajés fazem nas religiões ameríndias com o objetivo de libertar almas aprisionadas. O 

sincretismo era uma constante nas áreas rurais do Brasil, elemento integrante da 

civilização caipira. Por fim, Seu Haveraldo e elementos de seu grupo familiar original 

deixaram o local natalício no interior e se deslocaram para grandes cidades. 

 

V. REFLEXÕES E OUTROS ELEMENTOS 

 A organização dos grupos humanos, bem como, a interação de cada sujeito com o 

grupo a que pertence, é papel do simbolismo. Entendemos assim, que o simbolismo é 

aquele que organiza a própria identidade. Segundo Martins, isso ocorre por uma dialética 

entre o mesmo e o outro, entre o interior e o exterior, entre lugares de inclusão e lugares 

de exclusão (Martins, 1996, p. 25). Com base no que vimos, tomando as breves biografias 

apresentadas como exemplares, várias assertivas podem ser apresentadas. Primeiramente, 

foi comum, não apenas em São Paulo, o êxodo dos habitantes do mundo rural para as 

capitais e outras cidades grandes. Ao chegarem, não tiveram vida fácil. Foi difícil 

estabelecerem-se e eram obrigados a povoar regiões mais distantes devido ao valor mais 

baixo da aquisição de casa ou terreno. Por isso, as periferias se originaram exatamente 

por causa desse movimento. No caso da cidade de São Paulo, antes de haver uma marcha 

significativa de nordestinos, houve a dos caipiras. Crenças e costumes caipiras foram 

trazidos e a identidade caipira pôde ser mantida quase que intocada no início, devido à 

distância do centro da cidade e pela grande quantidade de caipiras que acabavam por 

residir próximos na composição da periferia. A música caipira, a verdadeira, era bastante 

ouvida e cantada nas cercanias da cidade de São Paulo. A centralidade da religião, 

especialmente o catolicismo, mas também o protestantismo para aqueles que o abraçaram, 
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era provavelmente o principal elemento do discurso identitário, colocando o cristianismo, 

mormente o catolicismo estabelecido como cultura portuguesa no Brasil, como “carro 

chefe” de uma identidade nacional. Medos e crendices aproximam bastante a cosmovisão 

caipira de um medievalismo brasileiro. Quando o Brasil deixa de ser um país rural e passa 

a ser urbano, a modernidade e seus conceitos passam a ser fatores transformadores de 

identidade. Aparentemente, a principal modificação está no campo da fé. 

A felicidade que era buscada e baseada especialmente no discurso religioso, cede 

espaço para aquela mais terrena, secularizada, causada pelo próprio ser humano. Deus 

passa a ser assessório, algo que ainda é considerado, mas na periferia da própria 

humanidade. No entanto, especialmente o Cristo assume a forma de “ícone das melhores 

coisas”, deixando de ser visto como “salvador de pecados” para ser catalisador dos sonhos 

e desejos de realização do homem. Bem e mal vão perdendo sua distinção essencial, e 

passam a ser existenciais, ocasionais. Eles serão percebidos como sensações resultantes 

da experiência. Daí a ênfase hedonista que percebemos em nossos dias, muito além de 

qualquer critério ético e moral. Conquanto a sociedade se esforce para ter algum padrão 

de certo e errado para não cair em um completo relativismo, não tem conseguido 

estabelece-lo. Teria que ser algo acima do homem para estabelecê-lo. Caso contrário, por 

que um sujeito deve se dobrar a uma norma imposta por outro igual a ele? Seria o Estado, 

o grande Leviatã de Hobbes, a determinar isso? Mas não é ele constituído de homens, não 

são estes que determinam suas leis e não são eles os que exercem os cargos? A proclamada 

“morte de Deus” por Nietzsche em seu niilismo trouxe um vazio à existência que nem 

mesmo a ênfase na experiência, vista no existencialismo, tem conseguido preencher. De 

qualquer forma, o que fica é que cada indivíduo continua a busca por sua felicidade, como 

vimos, a beata vita secularizada, o Cristo mais humano que divino, mas divino o 

suficiente para “energizar” o desejo e a vontade humana. 

Brito (2013) conclui que a busca pela realização pessoal está no cerne do conceito 

de identidade, pois isso incidirá diretamente na decisão de um grupo específico em aderir 

a determinadas práticas culturais, isto é, a “uma visão específica da realidade”. 

Com efeito, lembrando Castells (2003, p. 2), a identidade é “[...] fonte 

de significado e experiência de um povo [...]”, podendo ser entendida 

como em contínuo e ininterrupto processo, em busca de uma plenitude 

idealizada, imaginando-se, construindo-se e transformando-se a partir 

tanto das expectativas e frustrações que criamos diante do olhar alheio 

sobre nós, quanto do sentido de incompletude e de falta de inteireza que 

esse mesmo olhar provoca (p. 22). 
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 Segundo a linguista, abordar a construção da identidade com base do “eu do olhar 

do outro” tange aquilo que é tratado por Lacan. Para este psicanalista, explica a autora, o 

“eu” sempre será um sujeito fragmentado. Isto se dá especialmente porque ele é formado 

por sentimentos contraditórios e divididos que compõem as representações simbólicas do 

sujeito, tais “como a língua, a cultura, os valores, a memória coletiva, a diferença sexual”. 

Destarte, recorrendo, agora, a Stuart Hall, a autora aponta que, do ponto de vista 

psicológico, embora haja certa insegurança interior motivada por suas facções e divisões, 

a experiência da identidade se dá como se ela fosse solidamente determinada ou unificada, 

resultado da autoconsciência do indivíduo iludido com seu “ser integral”. Assim, conclui: 

“A unidade da identidade é, portanto, utópica (fantasiada ou até mesmo paradoxal), pois 

se fundamenta, estrutura-se e se constrói com base na diferença e na divisão à procura da 

totalidade” (Brito, 2013, p. 23). 

 Tal compreensão ajuda-nos a entender o fenômeno do Cristo Redentor 

secularizado, icônico da cultura brasileira contemporânea. Dentro da utopia cultural, o 

discurso identitário mostra-se paradoxal em muitos sentidos, não apenas quanto ao 

indivíduo, mas também, no que diz respeito à comunidade cultural vivida. O onírico 

individual se expressa na busca da vivência de uma totalidade de ser, a reflexão e 

aplicação dos anseios quanto a si mesmo no vivido, no mundo exterior. Embora seja 

possível dizer que, neste aspecto, cada um tem o seu ideal, a identidade se dá exatamente 

na “aproximação dos sonhos” dos sujeitos. Por isso, é impossível falar-se de identidade 

coletiva sem tratar da individual e vice-versa, bem como da própria alteridade. 

 

VI. O ABRAÇO CULTURAL 

 Depois de estudarmos elementos históricos e de teorizarmos identidade e discurso 

nos capítulos anteriores, agora procuraremos demonstrar como o discurso cultural 

brasileiro tornou-se “acolhedor” como visto em nossos dias. Propomos tomar a figura do 

Cristo Redentor como ícone maior e catalisador do discurso identitário cultural brasileiro. 

Nele estão as heranças do que temos destacado até agora, que construíram originalmente 

as identidades brasileiras: o catolicismo português, a centralidade do discurso religioso e 

o medievalismo. 
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VI.1 Alteridade: Debreagem cultural 

 Como temos visto ao longo deste trabalho, ao falar de discurso identitário cultural, 

jamais podemos perder de vista a questão do outro. Sugerimos tomar emprestado o 

conceito de debreagem da teoria linguística, que estabelece a estrutura de enunciador e 

enunciatário, um locutor para um locutário, etc. Dessa forma, o discurso identitário 

cultural deve ser entendido exatamente por aquilo que ele é: discurso. Portanto, como tal, 

não pode existir sem a interação com o outro; na verdade, ele é assim construído. Nas 

palavras de Fiorin: 

Enunciador é o destinador implícito da enunciação; enunciatário é o 

destinatário implícito da enunciação. Correspondem, portanto (...) autor 

e leitor implícitos ou abstratos (...). O enunciatário, como filtro e 

instância pressuposta no ato de enunciar, é também sujeito produtor do 

discurso. Por isso, (...) o termo “sujeito da enunciação”, empregado 

frequentemente como sinônimo de enunciador, recobre de fato as duas 

posições actanciais, a do enunciador e a do enunciatário (2010, p. 65). 

 

 O discurso cultural pressupõe o conhecimento do outro como diferente e igual, 

mas especificando sempre uma maioria de pontos culturais comuns. Caso contrário, se 

um sujeito ou grupo conclui ser quase diferente culturalmente do grupo em que está, 

embora geograficamente perto, está em território cultural adverso. Neste caso, pode 

assumir uma espécie de hermetismo cultural. Pelo isolamento, procurará não apenas o 

afastamento, mas, por este, zelar pela “pureza” de sua própria cultura.  Quando, e à 

medida que, percebe que há outros indivíduos “como ele” surgindo, sua tendência natural 

será procurar juntar-se a eles, originando pequenos grupos, que se constituem como “ilhas 

de cultura”, aquilo que se convencionou chamar “minorias”. 

 

VI.2 Identidade: A Necessidade de Uma “Embreagem Cultural” 

 A embreagem dos atores do discurso é definida como “a neutralização de 

oposições no interior da categoria de pessoa” (Fiorin, 2010, p. 84). Pode também ser 

descrita como “o conjunto das operações pelas quais um enunciado se ancora na sua 

situação de enunciação, e embreantes (também chamados de ‘elementos dêiticos’, 

‘dêiticos’, ou, às vezes, ‘elementos indiciais’), os elementos que no enunciado marcam 
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essa embreagem” (Maingueneau, 2011, p. 108). Maingueneau explica que há os 

embreantes de pessoas: os pronomes pessoais de primeira e segunda pessoas, singular e 

plural; os determinantes (meu/teu, nosso/vosso, seu), bem como em suas formas 

femininas e plurais; os pronomes o meu/o teu, o nosso/o vosso, o seu, também em suas 

formas feminino e plural (Maingueneau, 2011, pp. 108, 109). De igual forma, percebem-

se embreagens de tempo e de espaço, que trataremos à frente. No caso do texto analisado, 

ocorre uma embreagem de primeira pessoa do plural para a terceira do singular, embora 

“encarnada” por um “eu”. Fiorin (2010), ao tratar deste tipo de embreagem, exemplifica 

com a seguinte sentença: “Costumamos pensar a percepção como um dado puramente 

natural”. Explica que a frase refere-se a uma terceira pessoa indeterminada e não um nós 

verdadeiro: “Quem costuma pensar a percepção como um dado puramente natural são as 

pessoas em geral, entre as quais não se inclui o enunciador, que rejeita a tese” (p. 91). 

Quando pensamos em discurso cultural essencialmente coletivo, idealiza-se, na 

verdade, um “jogral”, pois nem todas as “falas” serão “em coro”. Haverá silêncios. Não 

podemos imaginar a identidade como se fosse uma multidão de “clones” culturais. Haverá 

participações “solo”, em pequenos grupos (trios ou quartetos duplos), além do “coro”. 

Em outras palavras, nem todos os conceitos, nem todas as práticas, dentro de um grupo 

identitário, serão comuns a todos. Portanto, para que haja um “jogral” cultural, é 

necessário que cada um reconheça seu próprio papel, bem como do outro, em um discurso 

cultural coletivo. Percebe-se, portanto, que a alteridade é pressuposto da identidade. Eu 

só posso conhecer a mim mesmo a partir de meu relacionamento com o outro, ao 

enxergar-me nele. Neste caso, o não-eu é o “tu”, pois o ele é de quem se fala.  

VI.3 O Cristo dos Descobridores 

Agora, dedicar-nos-emos a mostrar como o catolicismo, ainda que secularizado, 

está presente na cultura brasileira como seu principal fundamento. Enfatiza-se a figura do 

Cristo Redentor como ícone,25 no qual se cristalizou a cultura de nosso país, bem como 

seu maior símbolo e instrumento catalisador. De certa forma, acreditamos ser possível 

dizer que a cultura brasileira é “icônica”.  Com isso, assevera-se como fato que há um 

símbolo de convergência, uma “mandala cultural”, um ícone que concentra em si esferas 

concêntricas de cultura. Sabemos que a cultura do Brasil é formada por três grandes 

contribuições: o ameríndio, o europeu católico e o negro. A riqueza das contribuições 

                                                      
25 Utilizamos os termos “ícone” e “símbolo” de forma intercambiável, sem atribuir sentido específico 

distintivo. 
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destaca-se quando percebemos que cada um desses legados culturais é multicultural. A 

África e seus africanos não constituem uma única etnia e cultura, assim como os 

ameríndios não eram um único grande povo e expressão cultural. A infinidade de línguas 

dos africanos impõe a diversidade cultural proporcional, uma vez que a língua é elemento 

cultural distintivo. Daí a grande impropriedade de considerar “o” negro e “o” índio, por 

não serem representantes de uma única cultura, mas de várias. 

É fato que mesmo povos inimigos foram como que “fundidos” a frio como um 

único grupo pelos grilhões de ferro da escravidão. Recém-chegados do continente 

africano, muitos nem mesmo se entendiam, por não falarem a mesma língua. O mesmo 

ocorreu com os ameríndios, tratados de forma monolítica, um exemplo de um Outro que 

pensa ser étnico e cultural uno que reflete sua suposta unicidade naqueles que não fazem 

parte do grupo. Colocando isso de outra forma, um grupo que se pensa identitário e coeso 

tende a enxergar os outros, ainda que de vários grupos diferentes, como “o” outro, ou 

seja, aquele que não pertence à nossa sociedade e cultura. Há a tendência de fusão, 

classificando-os negativamente a partir da identidade que se tem, isto é, aqueles que não 

são como nós, como vimos anteriormente. 

 A contribuição cultural do português católico, diferentemente das duas já citadas, 

apresentava-se muito mais coesa, embora não monolítica e una. Vimos o quanto o 

catolicismo era central para a identidade portuguesa. Conquanto, longe da metrópole, o 

efeito do distanciamento acarreta afrouxamento ético e religioso, ainda mais quando 

consideramos a “liberdade” sexual e as crenças religiosas ameríndias, culturas que 

conservavam intocados boa parte dos conceitos e valores que forjaram suas vidas desde 

a infância. Como dissemos, o catolicismo, como elemento que estruturou a cultura 

portuguesa, uma vez impregnadas as culturas negras e as ameríndias, serviu de ponte e 

posterior ponto de contato latente entre as três vertentes culturais. 

Falando-se do descobrimento da América, quando o famoso genovês liderou a 

esquadra que aportou no Novo Continente em 12 de outubro de 1492 sob a autoridade 

dos reis católicos da Espanha, em seu espírito estava fortemente estabelecida uma missão 

divina. Tzvetan Todorov (2003) conta que Colombo nutria grande desejo de chegar à 

China, motivado por um relato de Marco Polo, que era de seu conhecimento, de que o 

Imperador Catai requisitou sábios para que pudesse ser instruído na fé em Cristo. Embora 

todos os exploradores zarpassem rumo ao “desconhecido” tendo estabelecidas a proteção 
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e a autoridade divinas para “descobrir”, (entenda-se “apropriar-se”), de qualquer terra 

ainda não conhecida na Europa para os reis que os patrocinavam, é provável que Colombo 

tenha sido o descobridor que mais piedade e fé mostrou ao realizar esta “missão”. 

Segundo o autor, era a expansão do cristianismo, mesmo acima das riquezas, que 

impulsionava esse explorador. Citando a carta de Colombo ao papa Alexandre VI, escrita 

em fevereiro de 1502, Todorov destaca a intenção dele de viajar “para a glória da 

Santíssima Trindade e da santa religião cristã”, e que ele “espera a vitória do Eterno Deus, 

como ela sempre me foi dada no passado”. Declara que aquilo que está fazendo é 

“grandioso e exaltante para a glória e o crescimento da santa fé cristã”. Segundo o autor, 

seu objetivo pode ser resumido em suas palavras: “Espero em nosso Senhor poder 

propagar seu santo nome e seu Evangelho no universo” (p. 13). 

A vitória universal do cristianismo é o que anima Colombo, homem 

profundamente piedoso (nunca viaja aos domingos), que justamente por 

isso considerava-se eleito, encarregado de uma missão divina, e que vê 

por toda parte a intervenção divina, seja no movimento das ondas ou no 

naufrágio de seu barco (numa noite de Natal!): “Por numerosos e 

notáveis milagres Deus se revelou no decorrer desta navegação” 

(Diário, 15.3.1493) (TODOROV, 2003, p. 13). 

 

 Notadamente está explícito que Colombo acreditava em uma espécie de “destino 

manifesto”26, no seu caso, verdadeira eleição e vocação divina para levar o evangelho de 

Cristo àqueles que permaneciam nas trevas quanto ao conhecimento de Deus. Todorov 

mostra o fervor religioso de Colombo, apresentando-o como ativo “hermeneuta” dos 

acontecimentos, interpretados sempre cooperando para sua missão, por piores que 

fossem, e até mesmo, nomes próprios. O seu antropônimo concretamente nutria sua 

certeza do chamado e eleição para ser explorador/missionário de Cristo. Alcançar o 

sentido pretendido ensejou a mudança da sua grafia. Recorrendo a Bartolomeu de Las 

Casas, grande admirador do “almirante”, Todorov explica como o explorador genovês 

“lia” o seu próprio nome. 

Este homem ilustre, renunciando ao nome estabelecido pelo costume, 

quis chamar-se Cólon, recuperando o vocábulo antigo, menos por esta 

razão (ser o nome antigo) do que, devemos acreditar, movido pela 

vontade divina que o havia eleito para realizar o que seu nome e 

sobrenome significavam. A providência divina quer, geralmente, que 

as pessoas por Ela designadas para servir recebam nomes e sobrenomes 

adequados à tarefa que lhes é confiada, como se viu em muitos lugares 

                                                      
26Nome de uma doutrina que convalidava o direito e o dever dos cidadãos estadunidenses de “civilizar” o 

Oeste. 
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na Escritura Santa, e o filósofo diz, no capítulo IV de sua Metafísica: 

“Os nomes devem convir às qualidades e ao uso das coisas”. Por isso 

era chamado Cristobal, isto é, em latim, Christum Ferens, que quer 

dizer portador de Cristo, e assim assinava frequentemente, pois foi o 

primeiro a abrir as portas do oceano para fazer passar nosso Salvador 

Jesus Cristo, até essas terras longínquas e reinos até então 

desconhecidos. Seu sobrenome foi Cólon, que quer dizer repovoador, 

nome que convém àquele cujo esforço fez descobrir essas gentes, essas 

almas em número infinito, graças à pregação do evangelho (LAS 

CASAS, História de las índias, v. 1, p. 28, apud: NASCIMENTO 

FILHO, 2005, p. 31). 
 

 É curiosa a identidade assumida por Colombo, legítimo “portador” de Cristo. Seu 

discurso era marcadamente religioso, mesmo como um descobridor, praticamente um 

missionário. É indiscutível, entretanto, que tal piedade não pode ser tomada como 

amostragem real de todos os desbravadores. Sabemos que a nudez das índias se constituiu 

em “chama” que consumia a grande maioria dos portugueses que, salgados e sedentos por 

causa mar, fincavam agora seus mastros em terra e relevo havia muito esperado, da 

mesma cor dos corpos femininos que “devoravam”. Quanto a isso, nota-se 

claramente que a devoção do catolicismo português não foi forte o suficiente para ser 

antídoto à “sensualidade” das índias. Embora houvesse não poucos casos em que elas 

foram realmente violentadas, em muitos outros os europeus eram convidados ao contato 

sexual por elas, uma vez que o sexo para os indígenas era visto de forma muito menos 

complexa do que pelos colonizadores. A nudez que imperava na grande parte dos povos 

indígenas brasileiros, associada à abstinência sexual imposta aos marinheiros devido às 

longas viagens, tornava a “castidade” resultado unicamente da completa mortificação dos 

desejos libidinosos. A nudez das índias e a “cupidez” portuguesa, corroboradas depois 

pela lubricidade africana, impregnaram a cultura brasileira de sensualidade. O discurso 

identitário cultural brasileiro é intensamente malicioso, uma licença da alegria e do humor 

carnavalesco que está em seu cerne, também trazido pelos católicos portugueses, como 

vimos. Apesar disso, o discurso identitário católico português continuava presente e forte, 

a cultura que trouxeram modelando e sendo modelada pelas infindáveis trocas culturais 

próprias do colonialismo. A força do argumento que se pretende estabelecer é a inegável 

presença da cultura portuguesa, às vezes “violentando”, outras, sendo convidada a se 

relacionar com a cultura ameríndia. 
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VI.4 O Cristo Redentor: Do Discurso Religioso para o Discurso Secularizado 

Aqui perceberemos o quanto a herança portuguesa/católica, o discurso religioso e 

a cosmovisão medieval que lhe são centrais, já estavam extremamente ameaçadas pelos 

vários movimentos do saber que insidiam sobre o país no início do século XX. A oposição 

básica entre vida presente x vida futura e salvação x perdição começa a perder força, 

transformando-se apenas em ênfase na presente vida e a salvação converte-se no anseio 

pela mera felicidade terrena. 

 

VI.4.1 Identidade Cultural x Identidade Nacional 

Aparentemente, trazendo a discussão para época recente, a globalização está cada 

vez mais desafiando o papel da língua como principal meio de disseminação cultural. É 

certo que o discurso que fala a todas as nações não está restrito a uma língua, por mais 

hegemônica que seja, mas sim, a conceitos amplos e abrangentes. Portanto, parece ser 

legítimo falar de uma “linguagem cultural universal”, estritamente “não-língua”, mas 

princípios universais que cabem em praticamente todas as culturas. Isto é o que se propõe 

ser a “linguagem da imagem do Cristo”, o maior ícone cristão em seu abraço cultural a 

todos indistintamente: amor, paz, tolerância e inclusão, elementos da beata vita. Ainda 

que haja culturas mais fechadas do que outras, a linguagem universal preconiza e 

pressiona para a aceitação de tais conceitos, a fim de que se participe do mundo 

globalizado multicultural. 

 Baseando-se na argumentação de Eduardo Lourenço, Moisés Martins afirma que 

“cada um só tem verdadeiramente a pátria que se inventa. Com isso, expressa o “lar”, o 

que poderíamos chamar de lugar de pertencimento, sem o que sente-se perdido (Martins, 

2013, p. 12). 

A lusofonia toma do luso-tropicalismo esse pendor multiculturalista, 

em um processo de globalização com áreas geoculturais específicas. 

Deste modo, diante do irreversível processo da globalização 

cosmopolita, que pela economia e pela tecnologia se erguem diante de 

nós, deslocalizando-nos, desfazendo fronteiras, diluindo memórias, 

virtualizando paisagens, aquilo que motiva a lusofonia como coisa sua 

é a globalização multiculturalista, dentro de áreas culturais específicas, 

uma globalização interculturalista, que se alimenta de um imaginário de 

territórios, memorias e paisagens vivos e concretos (MARTINS, 2013, 

p. 12). 
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 Martins (2013, p. 12) argumenta que o grande jogo que se realiza nesta luta 

simbólica no qual se apresentam como contendentes a “globalização cosmopolita” e a 

“globalização multiculturalista” é o “poder de definir a realidade”. Porém, não apenas 

isso, mas também o domínio para fixar internacionalmente esta definição. Tratando-se da 

língua portuguesa, nos diversos países em que é falada, argumenta o autor, coincide com 

e integra a realidade social: “É pelo fato de as representações sociais da realidade não 

serem estranhas à própria realidade social dos países que as formulam, que a meu ver, 

devem ser reavaliadas as formulações que tendem a negar à figura de lusofonia não 

apenas a eficácia simbólica, como também toda a qualidade política”. 

 Dessa forma, continua o autor, em sua opinião não há como concordar com a 

afirmação de que não há como reconhecer “cultura e comunidade lusófonas”. É certo que 

há multiculturalidade, diversos mitos e valores, mas é possível uma identidade 

compartilhada. Sua existência é comprovada pelo trânsito de migrantes pela Comunidade 

de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a comum apropriação de literatura: “Podemos 

dizer, também, que a curta experiência dessa Comunidade tem mostrado que a 

convergência dos países culturalmente solidários, prestando uma homenagem a iguais 

valores da paz e do desenvolvimento, tornam mais forte e mais escutada a voz com que 

afirmam a sua presença na ordem internacional em mudança” (MARTINS, 2013, p. 13). 

Parece-nos explícito que no “universo da lusofonia” a coincidência da língua contribui 

simbólica e significativamente para uma afinidade cultural. Todavia, se pensarmos em 

“linguagem universal”, ela só poderá existir, como já referimos, à parte da língua, por 

meio de conceitos universais. Dois deles são observados pelo autor como integrantes dos 

países de fala portuguesa: desenvolvimento e paz. Digna de nota é a conclusão de Martins: 

Em um tempo pós-colonial, marcado, todavia, pela globalização, inter 

e multiculturalista, o espaço cultural da lusofonia não pode deixar de 

ser hoje senão um espaço plural e fragmentado, com uma memória 

igualmente plural e fragmentada. Quer dizer que a ideia de pertença 

identitária, implícita no fato de um conjunto de povos falar um mesmo 

idioma, não dispensa a consideração de realidades nacionais 

multiculturais em específicas regiões do globo, com a língua portuguesa 

a ter que se relacionar com outros idiomas locais e a ter que, em muitos 

casos, entrar em competição com elas (2013, pp. 13, 14). 

 

Geralmente, quando falamos de identidade em nossos dias, a ênfase ainda está 

ligada ao “princípio de nacionalidade”. Essa é a opinião de Michel Oriol. Assim, quase 
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que inconsciente, acreditamos e esperamos que cada Estado constitua uma nação, isto é, 

um padrão de identidade nacional. Por isso, minorias são simplesmente segregadas com 

“chancela” legal. Ao mesmo tempo, esclarece o autor, que os governos adotam políticas 

arbitrárias e alienantes quanto às minorias, por meio eminentemente pragmático, operam 

alguma forma de reconhecimento, mas aquele oficial e unilateral. Não são as minorias 

que se autodeterminam ou dizem o que são, mas o Estado como represente da maioria. 

Certamente, são atos meramente políticos, isto é, “convenientes”: “eles levam, por 

exemplo, vividamente algumas medidas para promover a "identidade cultural" das 

minorias e dos imigrantes, na medida em que se opõem a qualquer questionamento da 

dominação que exercem e eles preverem exclusões. Então é um tema conveniente para 

reconhecer oficialmente a existência de grupos sem lhes dar qualquer direito” (Oriol, 

1979, pp. 19, 20). Oriol comenta que a “identidade cultural” parece ser especialmente 

evocada nos momentos de crise do Estado, quando manipula sentimentos nacionais para 

unidade do povo. Uma vez que a identidade de um povo é assim modelada, torna-se 

poderosa ferramenta de dominação de classe. Diante disso, o autor praticamente descarta 

a possibilidade de uma identidade cultual isenta de interesses, onde referências implícitas 

ou explícitas ao aparelho prática não sejam percebidas, o produto puramente ideológico 

(p. 20). Curioso que a tentativa do governo em aliar-se ao catolicismo no “resgate” de 

uma identidade nacional, pode ser dito, ocorreu exatamente em uma ocasião de crise, 

quando vários ideais filosóficos, incluindo aí, os de filosofia política que não estavam em 

linha com os poderosos e a religião dominante, como veremos, pairavam sobre a nação. 

É certo que uma identidade nacional tem grande poder de coesão. Muitos são os 

líderes na história que procuraram emplacar uma identidade nacional, ainda que com as 

melhores das intenções. Na verdade, é possível perceber claramente, em diferentes graus, 

o que é possível fazer com uma nação quando ela se convence de uma identidade única. 

Comentando a respeito do poder de uma identidade nacional, Emilia Viotti destaca o 

sentido de identidade garantido pelo apego à ideologia britânica que unia os ingleses, até 

mesmo os colonos. Todavia, não era forte o suficiente para anular o choque entre 

interesses entre a metrópole e as colônias (Costa, 1998, p. 48). Isso quer dizer que quando 

há grupos representativos discordantes, ainda que não seja maioria, há resistência. 

Geralmente, a identidade nacional não tem poder maior do que os interesses pessoais e 

grupais dentro de uma mesma sociedade. Isso também é visto no contexto da construção 
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do Cristo Redentor. A afirmação de uma identidade nacional, não apenas e exatamente 

católica, mas conservadora provocou várias reações. 

Na opinião de Oriol (1979, p. 20-1), mesmo a tentativa de desvincular o Estado 

da identidade cultural, atribuindo-a à tradição e às inspirações do povo, é insuficiente para 

atender às necessidades plurais de uma sociedade. Acredita ser muito fácil entender o 

porquê eleger tais bases para a análise da identidade cultural: ao invés de legar uma forma 

de análise crítica do papel prático do Estado, simplesmente examina seu estatuto e suas 

pretensões sob um ponto de vista ideológico. De igual forma, argumenta o autor, apesar 

das teses marxistas sobre o assunto serem inegavelmente ricas e plenas de diversidades, 

continuam deterministas e normativas. Certamente, qualquer “doutrina” que ignore os 

aspectos simbólicos da relação de pertencimento dos grupos e indivíduos está fadada ao 

fracasso. 

 

VI.5 O Cristo sem Cruz 

Sugere-se que o Cristo Redentor, conforme visto com incansáveis braços 

estendidos no Corcovado, é a cristalização icônica da cultura brasileira. Curiosamente é 

esculpido em pé e sem a cruz. Embora agora não seja mais especialmente um ídolo, mas 

sim, uma escultura, em sociedade forjada pelo catolicismo, catalisa a fé daqueles que são 

católicos, quer sejam praticantes, quer sejam nominais. A retirada da cruz é sugestiva. 

Não insinua a ressurreição, exatamente pelo Cristo ser apresentado de braços estendidos, 

mas a abertura, o acolhimento. Para o cristianismo histórico, a ausência da cruz retira do 

Cristo o seu principal significado.  

 

VI.5.1 O Significado da cruz 

Maria Augusta Machado (1997) inicia sua análise sobre o Cristo Redentor do 

Corcovado arrazoando sobre o significado da cruz como um símbolo universal conhecido 

pela humanidade e, de forma, especial, para o cristianismo: “A grande ave pairando em 

seu voo, a eventual superposição de galhos numa árvore, um ser humano em pé de braços 

abertos, a corola de certas flores, tantas dessas formas naturais contém a cruz como forma 

básica”. De igual forma, acrescenta, na lide diária, os homens sempre conviveram com a 

forma básica da cruz, nos machados, nas espadas, em estruturas rudimentares de madeira, 
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etc. No entanto, salienta que as que mais devem ter participado na construção simbólica 

possivelmente se originaram no corpo humano de braços abertos, tanto em pé, quanto 

deitado, sendo que a primeira teria sido o modelo do relacionamento com Deus, “o 

universo sobre as cabeças”( p. 17). 

Em sua opinião, a invenção, o desenvolvimento e a sacralização da geometria, 

bem como, sua extrema aplicação à vida prática, foram fatores determinantes para que o 

formato em cruz fosse revestido de significados ainda nos tempos anteriores à era cristã. 

Dessa forma, as teorias matemáticas e geométricas, tais como, os pontos cardeais, os 

setores do círculo, os eixos cartesianos, a malha de meridianos e paralelos, fazem uso do 

formato em cruz. Machado (1997, p. 18) exemplifica o que tem arrazoado com a origem 

de Brasília. Na modernidade do projeto da nova capital do Brasil a cruz exerceu papel 

fundamental e “incidental”: “Ao rabiscar o plano básico de Brasília, o arquiteto Lúcio 

Costa o fez – como ele próprio declarou – ‘como o ato simples de marcar um lugar com 

uma cruz’ – retomando num contexto moderníssimo e nada místico ou religioso, o 

símbolo universal e arcaico de tantas culturas”. 

John Stott (1992) explica que os cristãos primitivos poderiam ter escolhido como 

símbolo uma manjedoura, aludindo assim ao nascimento de Cristo, quiçá um banco de 

carpinteiro, sua profissão. Ou então poderia ser um barco, algo que servia de púlpito 

quando afastado da margem ensinava as multidões que se aglomeravam; quem sabe, uma 

toalha, com a qual se “despiu como servo” e passou a lavar os pés dos discípulos. 

Poderiam ainda ter escolhido a pedra que selava o túmulo onde foi sepultado como 

referência à ressurreição. Acresce-se a estes candidatos a símbolos, o trono branco de 

Apocalipse, símbolo de poder e soberania e, ainda, a pomba que é tradicionalmente 

associada ao Espírito Santo. Na opinião do autor, todos estes objetos são emblemáticos 

e, relativos de alguma forma a Cristo, poderiam representá-lo. 

Mas, pelo contrário, o símbolo escolhido foi uma simples cruz. Seus 

dois braços já simbolizavam, desde a remota antiguidade, os eixos entre 

o céu e a terra. Mas a escolha dos cristãos possuía uma explicação mais 

específica. Desejavam comemorar, como centro da compreensão que 

tinham de Jesus, não o seu nascimento nem a sua juventude, nem o seu 

ensino nem o seu serviço, nem a sua ressurreição nem o seu reino, nem 

a sua dádiva do Espírito, mas a sua morte e a sua crucificação. Parece 

que o crucifixo (isto é, uma cruz contendo uma figura de Cristo) não foi 

usado até o sexto século (p. 15). 
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 A cruz como ligação entre o céu e a terra liga o sentido fundamental das oposições 

salvação x perdição e vida presente x vida futura, característica do discurso religioso, 

cerne da cultura portuguesa católica legada ao Brasil, à figura do Cristo Redentor. Tais 

percursos serão secularizados, resultando, tão-somente, a busca da felicidade, a “vida 

feliz”, o onírico experiencial do carnaval, no Dasein heideggeriano. O Cristo sem cruz 

pode ser explicado devido ao horror que ela representa, que se opõe diametralmente ao 

objetivo da imagem que preconiza ser símbolo de felicidade daicrônica “cidade 

maravilhosa”. Stott afirma que a escolha da cruz para representar a fé cristã é 

surpreendente, dado o conhecimento que todos tinham do que ela era. Trazia morte lenta 

e cruel. Herdada pelos romanos dos povos chamados “bárbaros”, era o pior meio de 

execução conhecido, não apenas pelo sofrimento imposto ao organismo, mas a vergonha 

pública, a exposição como espetáculo ao mundo. Estritamente falando, a “combinação de 

morte, crime e vergonha colocava-o muito além do respeito, sem falar da adoração”. 

Certamente, tal símbolo dificilmente atrairia sucesso ou poderia inspirar uma religião 

“nova”, que adorava um homem morto, condenado e executado como criminoso, exposto 

ao vexame (p. 17). No entanto, certamente, não foi isso que ocorreu. 

 É notável que foi exatamente a cruz que impôs à imagem aqueles contornos. Ora, 

o que faria alguém de braços abertos, esticados aos limites dos dedos? No Cristo bíblico, 

foram os homens que deram a Jesus a silhueta da cruz. Conforme as Escrituras cristãs, 

Jesus foi morto pela sentença de Herodes, condenado como traidor do império, fato 

comprovado pela epigrafe colocada na cruz, escrita trilíngue (grego, hebraico e latim): 

“Este é o rei dos judeus” (Evangelho de Lucas 23.38), entenda-se, alguém que se 

proclamava rei para liderar o povo judeu contra os romanos, seus suseranos. Na cultura 

brasileira, a cruz tem sentido místico e popular: “A cruz é a posse de Deus, a expulsão do 

espírito imundo, o batismo da terra, e também o lugar de reza dos pobres” (Almeida, 

2002, p. 26). 

No entanto, o Cristo carioca e “feliz”, destituído da cruz e de seu sofrimento, torna 

então seu ato espontâneo. Além disso, não estando pregado à cruz, fixa-se sobre seus 

próprios pés. Embora em forma de cruz, mas sem ela, assume, então, significado 

totalmente diverso do Cristo conforme relatado no Novo Testamento Cristão. Em outras 

palavras, o Cristo carioca, em pé e de braços abertos, abarca em seu “amplíssimo 

amplexo” tudo e todos os que estão em seu redor. Neste gigantesco abraço, abre-se para 

receber fazendo convergir a si todas as coisas e indivíduos, preservando do cristianismo 
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original, além de seu personagem principal, apenas o amor incondicional e a não acepção 

de pessoas. De frente para o mar, acolhe todos os “de fora”. É Cristo Acolhedor, 

culturalmente aberto e sincrético. O discurso identitário cultural brasileiro encontra-se 

plenamente aberto para o mundo. 

 Destarte, a única forma de fazer referência ao ícone que consegue em si agregar o 

discurso de todas as culturas brasileiras impregnadas do simbolismo católico, de 

africanismos e “indianidades”, mas dar o significado “positivo” almejado, era pela 

remoção da cruz. O Cristo carioca e acolhedor é o ícone cultural, motivo pelo qual é uma 

figura no imaginário do brasileiro, representando o país no cenário mundial. A cultura 

brasileira discursa sua abertura, seu sincretismo, sua alegria e positividade no convite do 

Corcovado. 

 

VI.6 Cristo Secularizado 

Se admitirmos que a cultura brasileira cristaliza-se em um ícone Cristo, fica 

bastante evidente a inserção do catolicismo em todas as suas expressões. Certamente, 

trata-se não do Redentor das Escrituras, mas do Acolhedor carioca. É interessante notar 

que das três grandes religiões monoteístas mundiais: cristianismo, islamismo e judaísmo, 

que são exatamente aquelas que influenciaram o pensamento e a sociedade europeus, o 

cristianismo é a única que tem em seus cânones a ordem missionária global. Como 

consequência de tal obra de proporções “atlânticas”, dispôs-se a sustentar o mundo “nas 

costas” de seus preceitos.27 Quando falamos do “Catolicismo” esta ideia é explicitada, 

pois tem como sentido básico “universal”.28 Embora a Igreja Romana tenha se tornado, 

de fato, praticamente católica, isso não lhe garantiu a hegemonia religiosa no mundo. Não 

conseguindo erradicar muitas das religiões nativas, propôs uma convivência “pacífica” 

ou dialógica, o que gerou o ecumenismo. Novamente, das três religiões monoteístas, 

apenas o cristianismo, especialmente em sua vertente Católica Romana, é que se tornou 

ecumênico, embora ainda marcado por dogmas mantidos pelo Vaticano. 

                                                      
27Na verdade, Atlas, também chamado Atalante, era um dos Titãs da mitologia grega. Foi condenado por 

Zeus a sustentar os céus, embora seja geralmente retratado segurando o globo. Nossa alusão é a esta figura. 
28É curioso observar o dialogismo presente nos nomes das três grandes igrejas do movimento 

neopentecostal brasileiro: “Igreja Internacional da Graça”, “Igreja Mundial do Poder de Deus”, 

“Igreja Universal do Reino de Deus”. Pelos seus nomes claramente afrontam a soberania do Catolicismo 

Romano. 
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            A figura do Cristo carioca, o Acolhedor, é a imagem mística de um Cristo 

abrasileirado, em pé no alto do Corcovado, pronto a tornar a vida melhor. Virado para o 

mar, para o Leste, é o primeiro, por sua altitude, a contemplar a madrugada parturiente 

dar à luz a aurora, e, assim que os raios douram sua face, abraça o recém-chegado dia. 

Quando o sol termina o seu percurso, continua em pé e vigilante esperando o sol, garantia 

da sequência dos dias. O Cristo “acolhedor” é também reconhecido como o Cristo 

“abençoador”. É o que todo brasileiro, quer creia nele ou não, espera: o seu favor, suas 

bênçãos. A crença projetada nele busca a satisfação dos anseios humanos, diferente do 

Jesus das Escrituras Cristãs, que ensinou seus discípulos a pedirem a Deus que a vontade 

divina, não a dos homens, seja realizada. É o propósito da divindade, não os desejos e 

anseios humanos aquilo que cada um deve esperar e buscar: “Seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu” (Evangelho de Mateus 6.10). 

Contudo, no imaginário religioso brasileiro, parece que o Cristo do Corcovado 

está lá para realizar o propósito dos que o buscam. Tais desejos refletem não o espiritual, 

mas o material. O Cristo não está lá para garantir vida futura, mas para suprir a presente 

vida não apenas com o necessário, mas também com as alegrias dos sonhos de todos. O 

povo em geral, ao olhar para a imagem do Cristo Redentor, não pensa mais na oposição 

fundamental salvação x perdição, vida terrena x vida futura. A salvação é da dor e do 

desastre pessoal, não mais do inferno. A única coisa que se enxerga é a presente vida. O 

discurso religioso secularizou-se, originando o simples anseio das melhores coisas. 

Destarte, firmemente postado, diariamente profere suas “bem-aventuranças” 

secularizadas, o que sugerimos como reflexo da cultura brasileira. Parafraseando as 

palavras de Cristo, desvestindo-as de seu essencial sagrado, teríamos algo como segue:29
 

            A felicidade dos pobres está em buscar e alcançar as melhores coisas; 

A felicidade dos que choram é negar as tristezas e tornar-se feliz; 

A felicidade dos que esperam é antecipar o máximo possível a posse do que anseiam. 

                                                      
29 “Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que 

choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados 

os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados 

os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da 

justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e 

vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós” (Evangelho de Mateus 5.3-11). 
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A felicidade dos que têm fome e sede será alcançada quando finalmente garantirem o 

sustento; 

A felicidade dos que ajudam o próximo está em serem ajudados se precisarem; 

A felicidade dos que não guardam coisas ruins em seu interior oportunizará a busca da 

felicidade sem desânimos ou percalços;  

A felicidade dos que promovem a paz está em atrair para si o favor da maioria; 

A felicidade dos que sofrem será alcançada na busca do prazer pessoal. 

 

O Cristo Acolhedor é abençoador de todos, não apenas dos “bons representantes 

da sociedade”. Sua silhueta está presente estampada nos corpos, mesmo de criminosos, 

sendo tema muito popular nas tatuagens. Provavelmente, imprimi-lo na própria pele 

represente um escudo místico contra todos os sofrimentos, bem como um “ímã” para tudo 

o que se deseja. Sua imagem sobre um dos mais conhecidos morros do Rio de Janeiro 

reflete a cultura do país: Portugueses, negros e ameríndios deixaram suas marcas na 

sensualidade, esperteza, malícia, “indolência”, etc. O mais ilustre monumento carioca não 

reflete apenas o anseio religioso em linha com o catolicismo oficial, mas todo o 

sincretismo e abertura do catolicismo popular, que acomoda em si crenças e 

comportamentos dos três blocos culturais mencionados. A secularização do Cristo 

Redentor está em sua transformação de ícone religioso em símbolo cultural, algo que foi 

enormemente oportunizado pela elevação de Aparecida como padroeira do país, como 

vimos. 

Destarte, o Cristo carioca abraça a todos sem distinção e representa o que são e 

seus anseios. Ora, se Deus é brasileiro, por que não o seria seu “filho”? A caracterização 

brasileira do habitante maior do Corcovado fica evidente na identificação da divindade 

católica com o povo brasileiro: ele é um de nós. O Brasil e seus brasileiros se apropriaram 

da imagem do Cristo Redentor e deu cidadania à divindade única, mas que nasceu em 

todos os países. Essa é a forma da cultura brasileira discursar em todos os sotaques: há 

um só Deus, e ele é brasileiro. O Deus de todas as culturas encontra lugar na 

multiculturalidade brasileira. 

 Além disso, também é visível o “sagrado coração”, colocado em relevo, 

enfatizando o grande amor do Cristo pela humanidade. Estes sinais “religiosos” mostram 

que, ainda que não seja um ídolo colocado em ambiente litúrgico, mas a céu aberto, a 

própria imagem evoca e suscita a religiosidade naqueles mais pré-dispostos a isso. No 
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entanto, é notável que esses sinais ligados à devoção religiosa foram incluídos 

discretamente na imagem, perceptíveis com clareza apenas por meio de fotografia 

aproximada. São proporcionalmente pequenos diante da grandeza da estátua. Chama 

atenção, também, o diminuto coração colocado no centro do peito da imagem, cujas 

dimensões são inferiores às que deveriam ser, considerando o tamanho do Cristo. Essa 

discrição aparentemente exagerada possivelmente demonstre que há a ligação inegável e 

óbvia com o que preconiza a Igreja Católica, mas, também, sugere que a estátua poderia 

assumir outro papel simbólico na sociedade brasileira. 

 

Figura 13 - Percebe-se que, embora sem a cruz, conserva os furos em suas mãos. Pode-se reparar também o  

diminuto coração em seu peito. 

O Cristo em pé com as feridas dos cravos em suas mãos nos remete não ao 

crucificado, mas ao ressuscitado. O anúncio do Cristo do Corcovado, como vimos, é 

substancialmente diferente daquele do Cristo do Calvário. Curiosamente, imitando a 

cruciforme silhueta do Jesus que morre, foi idealizado ressuscitado, vivo, transformando 

a cruz em um grande abraço. No entanto, como demonstrado, o símbolo do cristianismo 

original não era a imagem de Cristo, mas a cruz. A retirada da cruz tira do imaginário 

popular a ideia de pecado, de condenação, e da necessidade da redenção propriamente 

dita, conforme as Escrituras cristãs anunciam. Ao invés disso, “redenção” torna-se 

sinônimo de “vida”. O Cristo Redentor, acolhedor e abençoador, é promotor de vida, de 

alegria e de paz, aspectos gerais que perpassam a tudo o que o ser humano almeja. O 

Cristo Redentor, por seu próprio significado, mostra o quão fácil e natural foi a transição 

para seu sentido secularizado. 

 É inegável que a estátua assumiu papel simbólico cultural, sobrepujando o 

objetivo original de sua construção. Nota-se que o Redentor secularizado é tido como 
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grande legado para a cidade, mas é simplesmente algo que inspiração as melhores coisas. 

Francisco Marcelo Cabral, por sua vez, afirma: “Aos sessenta e seis anos de sua 

inauguração, o Cristo do Corcovado pode não ser objeto de devoção, mas é merecedor de 

grande estima por parte do povo carioca” (Cabral, 1997, p. 9). Tal declaração sugere que 

o carioca se apropriou plenamente da estátua; definitivamente, tornou-se parte da 

paisagem da cidade. Nota-se o reconhecimento da completa secularização ou 

“desencantamento” em relação à ideia inicial de imagem, transformada agora muito mais 

em monumento. Contudo, não se trata de mero ponto turístico ou “cartão postal” da 

cidade. Há algo que transcende ao mero representativo, assumindo contornos de 

“expectativa” positiva. É interessante a argumentação de Cabral ao explanar que mesmo 

os que têm restrições quanto ao Cristo Redentor, quer por questões estéticas ou religiosas 

pró ou contra, não concordariam com a hipótese de retirá-lo de onde já se tornou parte 

integrante da paisagem. Um dos “testemunhos” que evoca, é o de Tom Jobim, em seu 

“Samba do Avião”: 

Samba do Avião – Tom Jobim 

Eparrê 

Aroeira beira de mar 

Canôa Salve Deus e Tiago e Humaitá 

Eta, costão de pedra dos home brabo do mar 

Eh, Xangô, vê se me ajuda a chegar 

Minha alma canta 

Vejo o Rio de Janeiro 

Estou morrendo de saudades 

Rio, seu mar 

Praia sem fim 

Rio, você foi feito prá mim 

Cristo Redentor 

Braços abertos sobre a Guanabara 

Este samba é só porque 

Rio, eu gosto de você 

A morena vai sambar 

Seu corpo todo balançar 

Rio de sol, de céu, de mar 

Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão 

Copacabana, Copacabana 

Cristo Redentor 

Braços abertos sobre a Guanabara 

Este samba é só porque 

Rio, eu gosto de você 

A morena vai sambar 

Seu corpo todo balançar 

Aperte o cinto, vamos chegar 
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Água brilhando, olha a pista chegando 

E vamos nós 

Pousar... 

 

 Na opinião de Francisco Marcelo Cabral, o Cristo Redentor que recebe a todos 

que “chegam” de braços abertos, é o melhor sinal de uma feliz chegada. É notável que 

não implica dizer que apenas brasileiros são assim recebidos, mas especialmente 

estrangeiros são também acolhidos calorosamente com o abraço do Cristo. Continua sua 

argumentação sobre a apropriação que o povo fez do gigante habitante do Corcovado, 

mostrando que irreverência e intimidade andam juntas, estimuladas pelo Cristo que está 

sempre de braços abertos. Cita a existência do bloco carnavalesco Suvaco do Cristo, o 

que podemos ler como uma referência livre e carnavalesca, evocando o que vimos em 

Bakhtin, de imagens do sagrado. Assim, de igual forma, notamos apropriações 

semelhantes ao fazer o Cristo “vestir a camisa” de um time de futebol, onde se vê mais 

do que torcida e promoção – verdadeiro presságio positivo; entrar para o grupo dos 

“fofinhos”, engordando o personagem icônico pelo uso da computação, como mediação 

e estímulo à legitimidade e ao pertencimento; e protestar, com humor, contra a violência, 

quando o Cristo é mostrado vestindo colete à prova de balas ou segura metralhadoras, 

assumindo claro sentido social e político. 

 Embora na época da inauguração, o Cristo Redentor carioca fosse visitado por 

peregrinações religiosas (Machado, 1997, p. 34), em nossos dias, segundo Francisco 

Marcelo Cabral, mesmo detentor de toda simpatia do brasileiro, não é comum a 

organização de grandes concentrações religiosas, populares ou oficiais, “em torno” do 

Cristo Redentor, como festas, novenas, peregrinações, missas solenes, ou mesmo, 

manifestações mais pessoais, como casamentos, pagamento de promessas, etc., sem 

dúvida, um claro indício da secularização do ídolo. Na opinião do autor citado, talvez a 

explicação para isso seja que o Cristo é um “sem teto”: 

Pode-se tentar explicações para esse fenômeno e uma delas seja a de 

que todos, ou pelo menos a maioria absoluta, dos grandes monumentos 

religiosos sob a forma de figura humana ou antropomórfica – egípcios, 

gregos, budistas – estão relacionados a um templo ou local de culto, em 

cujo interior ou estreita vizinhança se localizam. Mesmo a grande 

estátua do Padre Cicero no Crato tem por perto uma igrejinha 

(CABRAL, 1997, p. 2). 
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 Como “sem teto”, tem-no no firmamento ensolarado ou estrelado, um habitante 

de todo mundo, aberto a todas as representações culturais. O autor apressa-se em 

explicar que, embora o pedestal do Cristo seja uma capela, não era utilizada regularmente, 

talvez por causa do difícil acesso. 

VII.7 A História do Cristo Redentor e suas Significações 

VII.7.1 – Alguns Aspectos Históricos 

 A ideia de utilizar o Corcovado como “altar” tomou força em 1903, mas em 

contexto político bastante específico. O Brasil não apenas havia se tornado república, mas 

dominado em sua cúpula por positivistas. A ideia de se erigir o enorme ídolo reveste-se 

de tom apologético e político. Dessa forma, como diz Cabral: 

Agora, a motivação é outra. A forte imagem do Cristo é e será sempre 

o ícone mais sagrado para os católicos. É enorme o seu carisma e o seu 

poder catequético. Todas as nações católicas do mundo estão de algum 

modo devotadas ao Nosso Senhor Jesus Cristo. O Brasil é um país 

católico, ainda que os republicanos tenham tentado apagar essa marca 

histórica. E a igreja se sente o anjo tutelar da nação (CABRAL, 1997, 

p. 4). 

  

Assim, a construção do Cristo Redentor foi uma hábil estratégia da cúpula católica 

brasileira, que por meio de política, conseguiu reaver seu status nas esferas do poder 

governamental, consagrando o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, literalmente 

cimentado na gigantesca estátua erigida no Corcovado, na capital do país. Contrariando 

todas as expectativas, conquanto os recursos para sua construção tenham sido angariados 

na própria população, fato que celebrizou e acendeu ainda mais a expectativa da 

conclusão do monumento, não resultou objeto de culto religioso popular (Cabral, 1997, 

pp. 4, 5). O fato de o Cristo Redentor ter sido “fincado” na capital do país ratifica nossa 

abordagem que o seu objetivo era ser símbolo da nacional, não apenas do povo carioca. 

Cabral encerra suas palavras com uma citação de uma música de Tom Jobim, que tem 

como tema “O Corcovado”. Retira sua citação do trecho: Da janela vê-se o Corcovado / 

O Redentor que lindo /Quero a vida sempre assim com você perto de mim /Até o apagar 

da velha chama. No entanto, digno de nota é que interrompe deliberadamente a letra, da 

seguinte forma: Da janela vê-se o Corcovado / O Redentor que lindo /Quero a vida 

sempre assim (...)” (Cabral, 1997, p. 6). Nitidamente, pretende enfatizar seu entendimento 

de que o Cristo do Corcovado é o grande símbolo inspirador não religioso, ícone da “vida 
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linda” que almeja. Isso fica ainda mais claro quando, imediatamente, o autor faz o 

seguinte comentário “Mas não reza para ele”, uma alusão ao suposto ateísmo de Tom 

Jobim. Isso se harmoniza perfeitamente com o que vimos em Heidegger, quanto ao uso 

que faz do conceito agostiniano de beata vita agostiniana, bem como, à secularização do 

discurso religioso. Foi esse discurso identitário cultural que a era midiática veicula sobre 

o Cristo Redentor, não apenas em escala local e nacional, mas do Brasil para o mundo. 

A estátua do Cristo do Corcovado baseia-se na imagem, tradicional no catolicismo 

desde a Idade Média, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Maria Augusta Machado 

ressalta que não foi apenas o Brasil que erigiu um monumento ao Cristo redentor no início 

do século XX. Na verdade, explica, em outros lugares isso também ocorreu, também com 

revestimento político e religioso importantes. Todas trazem o Cristo Ressuscitado, pronto 

para abençoar, em posição de domínio e proteção. Fato importantíssimo para a nossa 

pesquisa é a vocação inter ou multinacional ligada à imagem do Redentor brasileiro.  

VII.7.2 Disputas de Poder 

Basicamente, o final do século XIX e o início do seguinte foi tempo de disputa 

entre o poder religioso e o pensamento autônomo filosófico, especialmente o positivismo. 

A identidade brasileira deveria permanecer basicamente católica ou deveria ser aberta a 

outras influências culturais? Como consequência direta da proclamação da República, o 

governo do novo regime, em 7 de abriu de 1890, decretou a separação entre Igreja e 

Estado. Em resposta, a Igreja Católica empreendeu grande investida contra o secularismo. 

Embora tenha iniciado uma “batalha” para restaurar o pacto com o Estado, por causa de 

transformações sociais que pululavam no mundo inteiro resolve atuar por meio do 

socialismo católico. O papa Leão XIII proferiu entre 1890 e 1892 várias pregações 

buscando reaproximar da Santa Sé os Estados que se distanciaram. Por meio da encíclica 

Rerum Novarum de 1891, estabeleceu o “formato” que os católicos deveriam seguir: 

“Nele, a família, as relações entre o Estado e a Igreja e as relações entre o capital e o 

trabalho receberam tratamento doutrinário”. No Brasil, as camadas mais altas da 

população eram pesadamente influenciadas pelo agnosticismo, pelo racionalismo e pelo 

anticlericalismo (Machado, 1997, p. 38). 

 Destarte, o início do século XX foi marcado por um “cabo-de-guerra” entre Igreja 

e Estado. Pretendendo a recristianização da sociedade pela retomada de uma identidade 

brasileira marcadamente católica, o bispo de Olinda, Dom Sebastião Leme da Silveira 
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Cintra, defendia que a Ação Católica na doutrinação do povo era a única forma de 

alcançar tal intento. Urgia, segundo ele, reivindicar o Reinado do Cristo Redentor para o 

Brasil. Dessa forma: “No ano de 1922, estruturou-se, de fato, a Ação Católica no Brasil. 

Jackson de Figueiredo, líder egresso do anarquismo e do nietzschianismo, fundou o 

Centro Dom Vital e a revista ordem”. O ano de 1922 marcou no Brasil a manifestações 

de várias “revoluções” e pensamentos “progressistas”. Além de se comemorar o 

centenário da independência do país, foi também o ano da fundação do Partido 

Comunista, então com o nome “fantasia” Aliança Libertadora. Se a política estava sendo 

sacudida, o campo da cultura não deixou por menos: “A cultura das elites brasileiras, toda 

voltada para os modelos europeus, foi espicaçada com a provocativa ‘Semana de Arte 

Moderna’ que se realizou em São Paulo, no mês de fevereiro (Antecipando-se em vários 

meses, às cerimônias oficiais que ocorreriam no mês de setembro)” (Machado, 1997, pp. 

38, 39). 

O catolicismo, deixando de lado diferenças ideológicas, organizou-se como grupo 

coeso e disciplinado, formando frente inexpugnável. Esta era a “atmosfera” político-

social brasileira quando a estátua do Cristo chegou para ser montada no Corcovado, em 

1931. Antecedendo à inauguração do monumento, a Ação Católica implementou um 

projeto de tratar de assuntos que considerava vitais para o Catolicismo, tais como 

“divórcio, ensino religioso nas escolas e quartéis, capitanias militares e ativa participação 

da Igreja na comunidade brasileira”. Destarte, com o comparecimento de todo o oficialato 

e das autoridades eclesiásticas, a estátua é inaugurada em 12 de outubro de 1931, 

contando com a bênção do papa Pio XI diretamente de Roma. Ele “abençoou o Brasil e 

proclamou o Reinado do Cristo Redentor”. O ano seguinte foi ano de revolução, desta 

feita, a constitucionalista de São Paulo. Vencida pelo governistas, estabeleceu-se governo 

provisório que prometeu novas eleições. Organizando-se novamente, surgiu a Liga 

Eleitoral Católica, que obteve magnífica vitória no pleito de e de maio de 1934. Maria 

Augusta Machado explica que a parte houve majoritário apoio, por parte de partidos e 

candidatos, às demandas da Igreja, assumindo compromisso de lutar por elas: 

* indissolubilidade do vínculo matrimonial; 

* ensino religioso facultativo no ensino público; 

* assistência religiosa facultativa nas forças armadas. 
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 Seguem as palavras proclamadas pelo Cardeal Leme, na ocasião da consagração 

da imagem do Cristo: 

“ao ser inaugurada a estátua symbolica do Redemptor vibraram no 

espaço e na alma brasileiras estas palavras poemáticas do Cardeal d. 

Sebastião Leme, quando leu o Acto de Consagração: 

‘Senhor Jesus, Redemptor nosso, verdadeiro Deus e verdadeiro 

Homem, que sois para o mundo a único fonte de luz, de paz, de 

progresso e de felicidade; ó Salvador que nos remistes como sacrifício 

da vossa vida, eis a vossos pés representado o Brasil, a Terra de Santa 

Cruz, que se consagra solenemente a vosso coração sacratissimo e Vos 

reconhece para sempre por seu único Rei e Senhor. 

Vós que esculpistes no céu brasileiro a vossa Cruz, de onde jamais 

poderá ser apagada, acceitae e abençoae esta imagem que será entre nós 

o symbolo de vossa Fé que reina em nosso espírito, de vosso amor que 

reina em nossos corações. 

Oh, reinae, Senhor Jesus, reinae sobre a nossa Pátria! Queremos que o 

Brasil viva e prospere sob os vossos olhares; queremos que o nosso 

povo seja sempre iluminado pela verdade do vosso Evangelho. 

Reinae, ó Christo-Rei, reinae, ó Christo Redemptor! 

Ser brasileiro seja crer em Jesus Christo, amar a Jesus Christo!... 

E esta sagrada imagem seja o symbolo do vosso dominio, do vosso 

amparo, da vossa predilecção, da vossa benção que paira sobre o Brasil 

e sobre os brasileiros como penhor de que tendo sido vossos na Terra, 

vosso serão eternamente no Céu. Amém.” (Machado, 1997, p. 65). 

 

VIII O DISCURSO IDENTITÁRIO CULTURAL BRASILEIRO 

A abertura e a abrangência cultural que temos exposto como conceito central ao 

Cristo Redentor em nossos dias, possibilita, até mesmo, certa intersecção entre o discurso 

religioso e o secular. Assim, mesmo os evangélicos, radicalmente contrários à utilização 

de imagens, acabam por apropriarem-se da figura do Cristo Redentor de alguma forma, 

como é o caso de capas de livros: 
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 De igual forma, como clara influência do secularismo, a religião tem substituído 

as aspirações celestiais, pelas terrenas. A expectativa de alcançar as melhores coisas da 

vida faz parte da busca dos chamados neopentecostais, que visam viabilizar o sonho de 

riqueza por meio do poder da divindade que buscam. A chamada confissão positiva e a 

teologia da prosperidade garante-lhes não apenas o livramento dos males, mas a 

materialização de tudo o que anseiam (Almeida Jr., 2008, pp. 156ss). 

 

Figura 14 - Faixa em Igreja Neopentecostal propondo alcançar o melhor da vida em Jesus Cristo. 

 Dessa forma, aquela “Vida Feliz” do pensamento agostiniano secularizado por 

Heidegger volta a vestir roupagem religiosa. Vemos o cruzamento de temas relacionados 

à beata vita, tais como: “amor”, “felicidade”, “sonho”, “Cristo Redentor” e vida em 

melodias cantadas por cantores consagrados da música brasileira. Como vimos, a 

identidade está ligada à busca de realização pessoal. Tom Jobim canta a beata vita no 

desfrute do amor que se deseja. 
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Corcovado 

Um cantinho e um violão 

Este amor, uma canção 

Pra fazer feliz a quem se ama 

Muita calma pra pensar 

E ter tempo pra sonhar 

Da janela vê-se o Corcovado 

O Redentor que lindo 

Quero a vida sempre assim com você perto de mim 

Até o apagar da velha chama 

E eu que era triste 

Descrente deste mundo 

Ao encontrar você eu conheci 

O que é felicidade meu amor 

O que é felicidade, o que é felicidade 

 

Gilberto Gil também cantou refletindo o contexto cultural brasileiro: 

 

 

Aquele Abraço 

O Rio de Janeiro continua lindo 

O Rio de Janeiro continua sendo 

O Rio de Janeiro, fevereiro e março 

Alô, alô, Realengo – Aquele Abraço! 

Alô torcida do Flamengo – Aquele abraço 

 

Chacrinha continua balançando a pança 

E buzinando a moça e comandando a massa 

E continua dando as ordens no terreiro 

Alô, alô, seu Chacrinha – velho guerreiro 

Alô, alô, Terezinha – Rio de Janeiro 

Alô, alô, seu Chacrinha – velho palhaço 

Alô, alô, Terezinha – aquele Abraço! 

 

Alô, moça da favela - aquele abraço! 

Todo mundo da Portela – aquele abraço! 

Todo mês de fevereiro – aquele passo! 

Alô, Banda de Ipanema – aquele Abraço! 

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço 

A Bahia já me deu régua e compasso 

Quem sabe de mim sou eu – aquele Abraço! 

Pra você que me esqueceu – aquele Abraço! 
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Alô Rio de Janeiro – aquele Abraço! 

Todo o povo brasileiro – aquele Abraço! 

 

 De acordo com Luiz Tatit (2008), esta foi a canção de despedida de Gilberto Gil 

logo após deixar o cárcere no quartel de Marechal Deodoro na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, década de 70, pleno regime militar. Segundo ele, a expressão “aquele abraço” já 

estava se tornando popular por ser utilizada como uma espécie de slogan em programa 

televisivo da época. Possivelmente, acreditamos, tenha sido uma forma carinhosa de se 

despedir do público. De qualquer forma, tornou-se conhecida, até mesmo, dos soldados 

que guarneciam a instalação militar, que tinham contato com o compositor baiano. Depois 

de deixar a prisão e de partida para o exílio, Gil deixa “Aquele Abraço” como uma canção 

de despedida, tornando a expressão já conhecida como uma espécie de seu bordão. 

Todavia, continua Luiz Tatit, apesar do contexto histórico e pessoal do autor sejam 

percebidos “à flor da pele” em Aquele Abraço como aspectos extratextuais, não prescinde 

a análise da composição tomando seus elementos internos, algo que resultará maior 

compreensão daquele momento da História (p. 130). 

 Tatit (2008, p. 30-1)) inicia sua análise destacando a importância das debreagens 

discursivas: 

 

enquanto a forma enunciva conduz os três primeiros versos das duas 

estrofes iniciais, de debreagem enunciativa deixa ouvir a voz do eu nos 

quatro últimos versos das mesmas estrofes. Com aquela, o enunciador 

situa a cena da cidade do Rio de Janeiro e convoca para o centro dela o 

personagem (Chacrinha) que à época se transformara em ícone do 

tropicalismo e da TV dirigida à massa. Com o desengate da primeira 

pessoa (eu) e, consequentemente da segunda (tu), o enunciador desfila 

seu mote de despedida a todos que representam de algum modo o Rio 

de Janeiro e, por extensão, o Brasil. O elemento “aquele” que compõe 

a expressão “aquele abraço!” tem o sentido de tornar especial, do ponto 

de vista afetivo, o gesto de despedida. Trata-se de uma primeira alusão 

– ao mesmo tempo envolvida e irônica – às contingências lamentáveis 

que marcaram a ida de Gilberto Gil para o exílio.  

 

 Os aspectos históricos e biográficos que envolvem a vida do compositor naquele 

momento, explica Tatit, indicam claramente a despedida, uma ruptura como um “ato de 

finalização” decorrente da interrupção manifestada no nível narrativo, a disjunção que 

ocorre entre o sujeito e seu objeto. Segundo o citado autor, Gil reafirma seu amor à terra 

e aos seus habitantes proclamando que sua identidade brasileira se manterá incólume 

mesmo no exterior, uma forma de amenizar o impacto disfórico causado pelo anúncio da 

partida iminente: “Valendo-se das debreagens, enuncivas e enunciativas, o eu-narrador 

promove movimentos de afastamento e reaproximação do foco enunciativo para 
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caracterizar, de um lado, o espaço (‘Rio de Janeiro’) e o personagem (ele-‘Chacrinha’) 

que definem os contornos da cena descrita e, de outro, a declaração pessoal de apego aos 

componentes que dão vida a essa cena”. Ainda que o clima geral seja de disjunção, o 

linguista destaca a afetividade explícita e deliberada pelo autor percebida na saudação 

“Alô, alô...” feita na primeira pessoa, pois é o eu quem a faz, e na referência não a 

qualquer abraço, mas “aquele”, tornando-o especial e de sentido estrito (Tatit, 2008, p. 

131). 

 As debreagens enuncivas servem de espaço para as referências ao dia-a-dia 

carioca. É isso o que se vê, segundo o autor, nos recortes “O Rio de Janeiro continua 

lindo... continua  sendo...” e “Chacrinha continua balançando a pança... E continua dando 

as ordens...” (grifos do autor). Certamente, há clara intenção de mostrar o aspecto durativo 

daquilo que é descrito e, ainda, a idealização e generalização da “Cidade Maravilhosa” e 

do apresentador tropicalista, atribuindo-lhes significado mais abrangente. Tatit continua 

sua análise explicando que o enunciador demonstra possuir um saber concernente à 

beleza da cidade, sua exuberância no verão (perceptível na referência aos três primeiros 

meses do ano), e quanto àquele que chama de personagem-símbolo, isto é, Chacrinha. É 

nossa opinião que a referência aos três primeiros meses do ano inclui, além do verão, a 

festa que se tornou também símbolo do Brasil no mundo: o Carnaval, que é realizado em 

fevereiro ou março. Tal inclusão, acreditamos ser preferível porque o verão acaba em 

fevereiro. A referência a março possivelmente seja uma sobreposição ou acréscimo do 

Carnaval à ideia do verão. Dessa forma, o saber mostrado pelo enunciador indicaria não 

apenas o calor carioca, mas também sua alegria e sensualidade, que implicitamente 

compõem a ideia do verão, quando pensado pelo prisma do comportamento humano. 

Voltando à análise, a insistência do “continua” e a utilização abundante do gerúndio 

conferem não apenas a sensação da continuidade, mas, também, algo mais do que o 

rotineiro e o comum: o desejável inalterável (Tatit, 2008, p. 132). 

Quanto às debreagens enunciativas “reforçam a intensidade emotiva da letra ao 

restaurarem o seu núcleo dêitico” (Tatit, 2008, p. 132). A comunicação direta entre 

enunciador e enunciatário é pressuposta na saudação, quando “o enunciador dirige-se ao 

actante tu, na forma dos atores ‘Realengo’, ‘torcida do Flamengo’, ‘Chacrinha’, 

‘Terezinha’, etc., e lança seu signo de despedida”: 

 

Se a aproximação do centro enunciativo já constitui em si um ganho de 

intensidade, o que dizer da incorporação repentina, na figura do 

enunciatário (segunda pessoa, portanto), dos conteúdos 
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longinquamente delineados em terceira pessoa. Depois de caracterizar, 

à distância, o “Rio” e o “Chacrinha”, o enunciador produz, por 

intermédio da debreagem enunciativa, uma aproximação instantânea 

dos dois atores e instaura o discurso indireto. Ainda assim, mantém um 

resquício da continuidade anterior em duas formas que indicam certa 

intimidade entre as posições locutivas eu / tu: a interjeição “alô” e, 

novamente, o pronome “aquele” que, além da sua função superlativa, 

refere-se também a algo já conhecido (no passado) dos actantes 

envolvidos e por eles já introjetado (algo assim como: aquele abraço 

que você bem conhece)” (TATIT, 2008, p. 132-3). 

 

 Na opinião de Tatit, deve-se atentar para a reconstrução da figura do Chacrinha feita pelo 

compositor. Certamente, transparece a figura carnavalesca, baseando-se no animador de auditório 

que comandava o programa assumindo, simultaneamente, o papel de um bufo que tipifica a 

bagunça que caracteriza o país, Gil atribui a Chacrinha os contornos de um “guerreiro”, 

comandante da “massa”, que ordena o “terreiro”. Ao mesmo tempo, argumenta, o compositor 

mantém a enfatiza a ideia do “palhaço”, balançando sua pança a todos os que o viam pela 

televisão. Dessa forma: “Ao enviar sua saudação ao Chacrinha, o enunciador não apenas está 

fazendo do personagem um enunciatário, mas sobretudo assumindo o seu ponto de vista 

enunciativo – sua própria locução – e, nesse gesto, incorporando toda a ambiguidade que 

caracteriza a expressão do ‘velho palhaço’” (Tatit, 2008, p. 133). O “eu” vê-se a si mesmo 

determinado pelo “tu”. Segundo o referido autor, talvez aí esteja a intertextualidade mais 

importante dos versos, onde pode ser ouvida também a voz do próprio “Velho Guerreiro”. Explica 

que, ao fazer uso da saudação “alô, alô” seguidamente a vários enunciatários, e, de forma especial 

a “Terezinha”, empresta o bordão que Chacrinha utilizava para interagir com o seu público, tanto 

o que estava presente quanto o televisivo. Sua ocorrência em quase toda extensão da letra, é 

recurso do enunciador de trazer para si aquilo que Tatit chama de “desideologização”, o dirigir-

se a todos sem critério e indistintamente, peculiar à fala televisiva: “Assim como manda um 

abraço à ‘torcida do Flamengo’ ou à ‘moça da favela’, manda outro ao ‘Realengo’ (presídio do 

Rio de Janeiro) e aos que o tenham esquecido. Em outras palavras, o centro enunciativo (eu) 

assume a dicção da sua principal figura discursiva” (Tatit, 2008, p. 134). 

 A abundância de cumprimentos, esclarece Tatit (2008, p. 134), tem o objetivo inclusivo, 

isto é, cobrir toda a vasta gama de destinatários. Dirige-se tanto ao específico (“Pra você que me 

esqueceu”) alcançando contornos muito mais latos, verdadeira amplitude nacional (“Todo o povo 

brasileiro”), sem deixar de lado instâncias medianas vistas nas referências “Banda de Ipanema”, 

“Todo mundo da Portela” e “Rio de Janeiro. Todos estes são apresentados em forte conjunção 

permanente, criando acentuado contraste com a autonomia narrativa do enunciador, vista nos 

versos: “Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço/ A Bahia já me deu régua e compasso/ Quem 

sabe de mim sou eu...”. O linguista reafirma seu compromisso com o entendimento do texto, ainda 

que contrário ao propósito do autor, afirmando o descompasso presente nesta ruptura, evocando 
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um adeus, o término de uma fase e a gênese de outra. Não dando ouvidos a qualquer emoção, 

continua o autor, o “eu” dispensa a exigência de um “ator externo” que assuma a função de 

destinador, prosseguindo em seu “cainho pelo mundo”. 

 

Ele próprio opera essa função, uma vez que já fora devidamente 

instruído por outro actante, ainda mais transcendente, atorializado como 

“Bahia”. Em outras palavras, por meio das figuras “régua e compasso”, 

o metadestinador (Bahia) já teria transferido ao sujeito o saber-fazer (e, 

por extensão, o poder-fazer) necessário para a condução do próprio 

destino. Assim, sobremodalizado, com consciência de si mesmo 

(“Quem sabe de mim sou eu”), o ator “eu” assume os papéis de 

destinador e destinatário-sujeito de suas ações futuras e faz soar, como 

sentido geral da letra, uma forma tipicamente concessiva: embora 

reconheça suas fontes de inspiração e não alimente ressentimentos 

contra algozes ou detratores (já que se dirige a adjuvantes e oponentes), 

o enunciador desvincula seu futuro tanto das forças aliadas como das 

forças antagonistas (TATIT, 2008, p. 135). 

 

 Tatit (2008 p. 135) conclui que é exatamente neste ponto que se destaca a lógica 

inversamente proporcional da canção, o que chama de “traço irônico da composição”. 

Segundo ele, percebe-se que à medida que crescem as emoções do enunciador, a sua 

independência aumenta na mesma proporção, o poder fazer e, especialmente, o poder não 

fazer. Talvez, argumenta, seja preferível dizer que o enunciador assume o papel de “sujeito que 

mobiliza as conjunções (por meio das saudações) para firmar sua plena condição de 

ruptura. Tudo ocorre como se a despedida dependesse da renovação dos encontros ou, ao 

contrário, como se os reencontros decorressem da iminência da despedida”. É curioso 

que, embora a percepção que se tem do texto seja de disjunção, isto é, de alguém que está 

de partida, a intenção declarada pelo compositor foi de conjunção, o que já foi 

argumentado, especialmente pelo uso da “onipresente” saudação “alô, alô...”. Tatit 

reconhece necessariamente o sentido de partida na expressão “aquele abraço”. No 

entanto, tal gesto físico não demonstra apenas afetividade disfórica, mas igualmente 

eufórica. A pessoa querida que não se vê a bom tempo é geralmente recebida com um 

demorado amplexo. De forma análoga, mostra-se forte conjunção por meio do mesmo 

gesto quando se consola alguém que perdeu ente querido. Isso explica o objetivo já 

declarado de Gilberto Gil de procurar demonstrar, através da música e especialmente da 

repetição “aquele abraço”, identidade e pertencimento para com o povo brasileiro. 
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Aparentemente, a figura dos braços estendidos comunica mais o acolhimento e a 

conjunção, do que o contrário.  

 Em entrevista concedida a Odete Lara em 1969, Gil declara: “Foi uma música de 

encontro, não de despedida... eu tive que sair do Brasil logo depois que fiz essa música e 

aí ela ganhou algum sentido novo. Você vê como a coisa, a partir de sua inserção na 

realidade, adquire novos significados”.30 Não está claro na letra da música, nem na análise 

de Luiz Tatit, se “aquele abraço” foi também pensado por Gil como uma referência velada 

ao Cristo Redentor, algo que poderia facilmente supor-se pela localização do Rio de 

Janeiro como “espaço” onde ocorrem as ações constantes no texto. Se foi este o caso, 

reforçaria ainda mais o sentido de conjunção, uma vez que o abraço da estátua evoca o 

único sentido de acolhimento, conjunção e euforia. Se, por outro lado, o bom baiano não 

teve tal intenção, aplicando-se o princípio utilizado por Tatit, de analisar o que está no 

texto, a ligação ao abraço do Cristo do Corcovado jamais poderia ser omitida. 

 Uma vez que há inegável ligação contextual com o Cristo Redentor, podemos 

traçar o distanciamento das influências originais e construtoras da identidade brasileira, 

mas, também, sua inegável presença e legado. A herança portuguesa católica e seus 

elementos internamente ligados: o discurso religioso e o medievalismo continuam 

presentes, mas secularizados. A imagem do Cristo é ícone distintivamente católico, mas 

agora assume apenas o sentido de tudo o que resulta alegria, desde a paz até a 

prosperidade físico-material. Olhar para a enorme estátua que habita o Corcovado inspira 

as melhores coisas e corrobora a busca dos anseios humanos. Gilberto Gil associa 

Chacrinha à expressão “aquele abraço”. Tatit corretamente reconhece um tipo 

carnavalesco no “Velho Guerreiro” que, por esta alcunha, também denota sua liderança. 

Dessa forma, apresenta-se como líder, desbravador da alegria, algo estritamente 

mundano/secular e material. O ambiente sensual também está incluso devido às tão 

conhecidas “Chacretes”, mulheres de corpos esculturais que muitas vezes apresentavam-

se com roupas tão espalhafatosas e exuberantes quanto aquelas do carnaval. O olhar para 

o céu e o além se torna cada vez mais, mirar apenas a terra, seus prazeres e alegria. 

 

                                                      
30Gilberto Gil, em RISÉRIO, A. (ed.), Gilberto Gil Expresso 222¸Corrupio, 1982, p. 40 – Apud TATIT, 

Luiz. Análise Semiótica Através das Letras. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008, p. 133, nota. 
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VIII.1 Sociedade Intercultural 

            Certamente, o Cristo não poderia estar em lugar melhor para representar a cultura 

brasileira: a cidade do Rio de Janeiro. Conhecida como a cidade mais carnavalesca do 

Brasil, talvez do mundo, conservando assim algo de medieval. Ela também é 

eminentemente intercultural. Como vimos, segundo Mikhail Bakhtin, o riso popular foi 

extremamente relevante para a sociedade medieval e renascentista europeia. De um lado 

havia o oficial, o sério, que caracterizava o religioso e o feudal. De outro, estava o mundo 

do riso em suas incontáveis formas e manifestações, como uma forma de oposição. No 

entanto, segundo ele, é possível encontrar algum padrão que rege todas estas expressões 

populares. As celebrações de rua, a “segunda vida” que era o cerne do espírito 

carnavalesco, parece ser exatamente aquilo que representa o Cristo carioca. Ressuscitado, 

preconiza vida, mas não aquela conforme vista nas Escrituras Cristã, qual seja, a eterna 

no reino glorioso e “milenar” de Jesus, mas a vida melhor aqui e agora, a realização dos 

desejos do coração, o deus que apoia o ser humano em suas vontades “certas e erradas”, 

que compreende sempre as intenções dos corações humanos. É beata vita, a “vida feliz” 

do Dasein heideggeriano, a oportunidade de “tornar-se” constantemente, construindo a 

identidade na interação com pessoas e coisas, na vivência das experiências ocasionadas 

pela vida. Embora personagem principal do Cristianismo, mas descaracterizado de seu 

símbolo (a cruz!), discursa a vida pretendida, aquela que é diferente das tristezas da 

realidade oficial. Catalisa e simboliza todas as aspirações de alegria. Na animação feita 

para o cinema “Rio 2” há boa visibilidade do Cristo Redentor como uma espécie de 

símbolo do Brasil. Ademais, mostra o réveillon brasileiro em sua cidade mais conhecida, 

revelado nas cores do carnaval, sob as “bênçãos” do amplexo acolhedor e abençoador do 

Cristo. 

Certamente, percebe-se a dualidade da vida pretendida e ideal, o esquecimento 

momentâneo da vida “oficial” – o desejo de que o cômico se prolongue por todo o ano 

que se inicia. O Cristo deixou para trás a tristeza da cruz e convida a todos a fazerem o 

mesmo, ao menos, prolongando ao máximo o “carnaval” na multiplicação das festas, das 

gozações, do humor diário. Ressuscitado é “só alegria”, arauto e porta-voz da vida feliz 

e ideal pretendida pelo povo.  

 Tais apropriações livres são características da sociedade brasileira, onde a 

religiosidade popular desmistifica mesmo os símbolos mais centrais do catolicismo, como 

a figura do Cristo. O espírito carnavalesco está tão impregnado na sociedade brasileira 
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que mesmo expressões religiosas que são tradicionalmente avessas têm mostrado alguma 

abertura, como, por exemplo, baterias de ruas evangélicas.31 O carnaval invadiu o sagrado 

nas expressões e manifestações populares. No carnaval de 2005, a escola de samba 

Império da Casa Verde desfilou sob o enredo “Brasil: se Deus é por nós, quem será contra 

nós?”. Além da apropriação das Escrituras Sagradas do texto da Epístola de Paulo aos 

Romanos, capítulo oito, verso trinta e um, a letra da composição alude ao Senhor e, em 

seu refrão, explicita a esperança carnavalesca daquilo que Bakhtin chama de segunda 

vida, uma espécie de dualidade. 

Desbravando o continente 

Voando, numa nave espacial 

Vejo o fim do então primeiro mundo 

O medo do futuro é universal 

É nova era 

O ser humano se transforma em munição 

Parece até que é brincadeira 

Tudo por um pedacinho assim de chão 

Vaca louca adoidado, até frango ta gripado 

Veja só que ironia, o alerta é geral 

Bate forte bateria, eu quero é carnaval 

Sou mais você Brasil 

Ó pátria mãe gentil (bis) 

Esculturada por nosso Senhor 

Terra do samba e do amor 

É lindo ver meu povo brasileiro 

Otimista e guerreiro 

Nunca perde a esperança 

Sempre se virando como pode 

Quem não pode se sacode 

Em busca do seu ideal 

Por falar em sonhos e conquistas 

Eis um nobre idealista 

Revolucionário imperial 

Saudade, vá de encontro ao infinito 

Nesse imenso azul e branco 

Que hoje serve de manto 

Pra esse ser iluminado 

Que ao lado de Deus 

Se faz presente na avenida 

Eterna estrela dos meus carnavais 

Valeu, descanse em paz 

Amanheceu 

Desperta amor, é um novo dia (bis) 

                                                      
31Recentemente testemunhei uma bateria de rua formada por crentes neopentecostais passando na rua em 

que moro, entre gritos de “aleluia” e “glória a Deus”. Faz-nos pensar que Deus é realmente brasileiro... 
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E com o Sol vem meu Império 

Nesse sagrado paraíso da alegria 

 Inicialmente, há referência à modernidade das tecnologias e das guerras, a 

contemporaneidade de doenças como o mal da vaca louca e a gripe aviária. Todavia, o 

remédio é logo apresentado: “Bate forte bateria, eu quero é carnaval”. Embora seja escola 

de samba da cidade de São Paulo, fala, no primeiro refrão, que o Brasil é a terra do samba 

e do amor, referindo-se ainda à Pátria como “esculturada por nosso Senhor”. A simples 

rima talvez não seja o principal motivo de tal construção. Como escola de samba paulista 

consegue fazer referência ao Cristo Redentor, apresentando juntas as ideias “escultura” e 

“Senhor”, evocando o principal ícone da cultura popular brasileira, mas radicado em 

arraiais das rivais escolas de samba cariocas.  

 A segunda vida bakhtiniana parece vir novamente à baila quando se fala na 

segunda estrofe que povo brasileiro está “Em busca do seu ideal”, sempre “ao lado de 

Deus Se faz presente na avenida Eterna estrela dos meus carnavais”. Há a referência ao 

novo dia, vivido e preconizado pelo carnaval, chamado de “sagrado paraíso da alegria”. 

No carnaval brasileiro, o cômico parece ser fundir ao “oficial”, retrocedendo àquilo que 

Bakhtin considerado como característica das sociedades pré-estatais. A explicação para 

isso, como já indicamos, possivelmente está na predominância da religiosidade informal 

sobre a formal. Ora, aquilo que é majoritário torna-se “oficial”, ou seja, a principal marca, 

ainda que não seja assim reconhecido ou atribuído. 

A busca da realização pessoal, a “vida feliz” e suprida, o “ser-aí” em constante 

construção de si mesmo, está no cerne do discurso de todas as culturas. Atraídos pelo 

poder catalisador do Cristo de braços abertos, aliados à diversidade cultural brasileira, 

todas as culturas mundiais encontram algum ponto de contato, e isto, não apenas por sua 

natural abertura e sincretismo, mas porque contém elementos culturais muito ricos em 

sua diversidade e sempre dispostos a sínteses e trocas. No caso de haver uma ampla 

identificação com maioria expressiva cultural, então há identidade e amplo 

pertencimento. No caso de haver identificação com apenas alguns pontos, formam-se 

assim as minorias.  

 

 Encontramos no discurso cultural brasileiro atual várias expressões, claramente 

originadas pelo discurso religioso católico, que são tão comuns como secularizadas. 
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Quando alguém diz: “se Deus quiser...” não está declarando sua fé e concordância com a 

vontade divina, mas expressando seu desejo para que aquilo se concretize. “Juro por 

Deus” não é um voto sincero e religioso feito por um devoto, mas a atribuição de verdade 

a algo que é dito, ainda que não seja. “Nossa!” é o que sobrou na expressão: “Minha 

Nossa Senhora”, interjeição de espanto ou assombro diante de dito ou acontecimento, que 

nada tem a ver com a devoção majoritária do catolicismo nacional. Exatamente o mesmo 

ocorre com “meu Deus!” ou “meu Deus do céu”. No entanto, estas podem também ser 

proferidas em contexto de indignação ou irritação com algo. “Ave Maria!” também pode 

ser encontrado até nos lábios daqueles que professam a fé protestante ou ateus, pois é 

usada no sentido de repulsa e reprovação.  

 A isso se juntam textos não escritos, como aqueles vistos no “sinal da cruz” 

quando se passa diante de igrejas católicas, cemitérios e até hospitais, que parece ter o 

sentido de súplica por proteção. Também os jogadores de futebol o fazem ao pôr sempre 

o pé direito no campo de futebol. Vários símbolos católicos estão entre as joias mais 

requisitadas, como crucifixos, imagens de Aparecida, etc., feitos em ouro. Mais do que 

ricos adereços, são “amuletos” que buscam o apoio sobrenatural e proteção mesmo para 

não religiosos. “Eu também sou filho de Deus”, é uma identificação com o tudo de bom 

que se espera de Deus. “Deus é brasileiro” é uma referência direta à identidade promovida 

pela imagem do Cristo do Corcovado, e expressa certo “compromisso” divino de 

abençoar a nação e cada sujeito per se. “A voz do povo é a voz de Deus” mostra a 

expectativa do brasileiro de que Deus simplesmente concorde com ele. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de percorrermos longo caminho, viagem que de cinco séculos, partindo 

dos portos portugueses até alcançarmos as praias cariocas sob o olhar atento do Cristo 

Redentor, algumas ponderações devem ser feitas. Primeiramente, é necessário desfazer 

grande injustiça, devolvendo à cultura portuguesa a sua necessária preeminência como 

elemento fundante e “pedra de esquina” na cultura brasileira. Afinal de contas, o Brasil é 

o que é devido, especialmente, à colonização portuguesa. Espalhando suas sementes em 

fecundas índias, fê-lo também, depois, com as férteis africanas, colorindo a cultura 

brasileira com várias matizes e tonalidades. Não podemos nos esquecer de que as velas 

das naus portuguesas já mostravam o que os viajantes traziam, antes mesmo de 

desembarcar. Nesse sentido, a cruz foi também o primeiro elemento fincado na areia 

brasileira, oportunizando a celebração da primeira missa. Como vimos, a cultura 

portuguesa é, em certo sentido, catolicismo, uma vez que todo seu contexto, seu 

simbolismo e estrutura de pensamento, centravam-se nessa modalidade de cristianismo.  

 Se no quarto final do século XX noventa e cinco por cento dos portugueses se 

declaravam católicos, o que dizer do século XVI, quando a colonização brasileira se 

iniciou. É certo que o catolicismo quase “traiu” a cultura que o trouxe, quando os jesuítas 

sistematizaram o tupi, transformando-o em “língua geral”; no entanto, a reforma 

pombalina (século XVIII) firmou a centralidade da língua portuguesa, tornando-a 

obrigatoriamente a língua única no espaço colonial e definindo-a como idioma oficial do 

Brasil. Assim é que, Por força de lei e por meio de coerção, o português tomou espaço de 

todas as demais línguas dos diversos povos brasileiros. Incentivando o “cruzamento de 

raças”, os colonizadores conseguiram o que queriam: diluir ao máximo as várias culturas, 

a ponto de poderem se amalgamar na comum dispersão mestiça. Uma vez assimilada 

como “língua oficial”, a língua portuguesa assumiu a função de mediação de sentidos, os 

seus falantes adotaram seus signos e, através deles, sua existência passou a ser descrita. 

O brasileiro tornou-se leitor do mundo em português, mas um português brasileiro, com 

diversas contribuições indígenas. No entanto, continua a ser “a boa e velha Língua 

Portuguesa” – e o  simples fato de falar português anuncia a presença do colonizador que 

jamais acaba. Ele está aqui, com sua cultura e sua fala. Ainda que os brasileiros se tornem 

herméticos ao fato histórico, seu discurso, ainda que mentiroso, será em português. 
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 Como vimos, o silogismo “Português, logo católico” predomina até o século XX 

e o catolicismo tradicional afirma a necessidade da observância de vários ritos como 

forma de escapar às chamas do inferno. Antes, os viajantes atiravam-se ao mar 

acreditando ser guiados por Deus para conquistar novas terras e sob a chancela divina. O 

catolicismo era o grande fator legitimador das conquistas. No entanto, não se mostrou 

forte o suficiente para refrear a libido dos navegadores, ávidos por doces lábios depois do 

deserto marítimo. A moral católica encontrou imbatível adversária na nudez e, muitas 

vezes, permissividade das índias. No entanto, o catolicismo foi dando as cartas e os 

nomes. “Terra à vista”, foi chamada de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. 

Também as primeiras cidades receberam nomes de santos, mesmo a São Sebastião do Rio 

de Janeiro. Com base no catolicismo, os colonizadores aqui chegados usaram a língua 

portuguesa para dar nomes a muitas localidades. Através dos jesuítas, foi este sistema 

cultural que penetrou fundo nas culturas ameríndias e depois africanas, alterando mesmo 

as suas estruturas.  

 Como todo processo intercultural impõe necessariamente uma relação de trocas, 

o catolicismo brasileiro desenvolveu sua versão popular e sincrética, com inegáveis 

contribuições culturais ameríndias e africanas. Deve-se, assim, compreender que os 

signos portugueses estão verdadeiramente embebidos em catolicismo, o que vale também 

para nós, brasileiros. Tais signos explicam a razão do discurso religioso ser fundante na 

cultura brasileira. Isso é perceptível já na utilização de várias expressões populares que 

são pura fraseologia religiosa tornada secularizar. Dessa forma, na frase “se Deus quiser”, 

o homem assume o lugar de Deus, querendo dizer, simplesmente, que tem vontade de que 

aquilo se cumpra. Muitas outras, como: “juro por Deus”, “Nossa Senhora”, “meu Deus 

do céu”, somam-se também como exemplos da apropriação da linguagem religiosa 

desvinculada do sagrado, transformada em secular. A ideia de que o bem sempre vence o 

mal, embora verdade incontestável para todo aquele que crê por causa do juízo final, é 

aplicada no tempo presente e na sociedade dos homens, onde prevalece outra realidade. 

O medo do inferno, para muitos, foi substituído pelo temor do sofrimento na vida. O 

misticismo católico recebeu grande incremento das religiões ameríndias e africanas.  

 O que é chamado de superstição em nossos dias está associado a medos oriundos 

de medievalismos, onde se incluem algumas lendas do folclore nacional. De certa forma, 

o salto da fé, tão famoso no existencialismo, parece ser o salto do medievalismo direto 

para o pós-modernismo. O misticismo “irracional” do teísmo e dos medos foi 
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completamente banido pelo modernismo e suas verdades cartesianas. Depois de Deus ser 

afastado no deísmo, sofreu duro golpe no naturalismo e, por fim, foi “morto” no niilismo. 

O empirismo e o racionalismo imperaram em uma época de grande desenvolvimento 

científico e tecnológico. O conhecimento é assim, sistêmico, físico e laboratorial, mas 

não satisfaz as subjetividades da alma humana. O pós-modernismo enfatizará muito mais 

as compreensões ao invés do conhecimento.  

 Destarte, Heidegger perfaz seu salto de fé existencial, partindo do catolicismo 

direto para a filosofia, destacando-se como ferramenta central a fenomenologia. Em 

suma, dirá que nós não estudamos as coisas ou as pessoas, mas nos relacionamos com 

elas. Não paramos para defini-las, mas simplesmente as “experimentamos”, isto é, 

tornamo-las parte de nossa própria experiência, trazendo-as para a nossa existência 

eminentemente relacional. É o Dasein, o “ser-aí”, o existir na contínua transformação de 

si mesmo, razão pela qual a identidade é oscilante e sempre mutável. Heidegger é uma 

chave para entendermos o processo de secularização dos símbolos e da fraseologia 

religiosa. Deus é secularizado na filosofia heideggeriana pela transformação do conceito 

agostiniano da beata vita, isto é, a “vida feliz”, em algo eminentemente secular e humano. 

Depois de reconhecer que para Agostinho a beata vita é ter Deus, entende, por silogismo 

simples, que há plena correspondência entre eles. Uma vez que a ideia de Deus está no 

homem, pois não posso conhecer o que não existe, daí a “vida feliz” também está. A 

memória, então, é evocada por Heidegger como sendo o grande agente do Dasein, na 

vivência do que sou em constante transformação, ou, o que venho constantemente a ser. 

Deus deixa de ser a satisfação da alma, sendo substituído pelas realizações humanas. Em 

linha com meu passado, vou sendo constantemente transformado na própria experiência 

do vivido: essa é a beata vita, a felicidade, a autorrealização.  

 Esta felicidade se liga a outro medievalismo que se tornou a maior festa popular 

do país. O carnaval é típica festa medieval, marcada naquela época pelos festejos de rua, 

a informalidade e as inversões. Durante os festejos, o povo vivia a plena liberdade, longe 

das amarras da igreja e da Estado. Não havia hierarquias e todos eram tratados de forma 

igual. Era a experiência real do onírico. O carnaval brasileiro também é herança dos 

portugueses, primeiro com as celebrações do Entrudo e da Quaresma, depois, 

transmudado por influência do carnaval parisiense. Em sua primeira expressão era 

popular; depois, foi se institucionalizando, até alcançar a forma que temos em nossos dias. 

O pequeno carnaval, aquele praticado eminentemente por negros, se agiganta e suplanta 
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todas as barreiras, ocupando todo o espaço da avenida, ultimamente dos sambódromos. 

Ainda assim, a alegria carnavalesca guarda algo do sonho original, dos dias de festa e 

liberdade, da realização almejada pelo ser humano. 

 No Brasil, a felicidade e a realização do homem passaram a ser tipificadas na 

imagem do Cristo Redentor. Embora tenha se originado como reação eminentemente 

católica diante de um mundo que se tornava cada vez mais moderno, notoriamente perdeu 

a batalha para o secularismo. Não é possível mensurar em que grau de influência exato, 

mas a elevação de Aparecida à padroeira do Brasil, aparentemente, muito contribuiu para 

isso. Como temos visto, desde o início, por ser a cultura portuguesa trazida para o Brasil 

eminentemente católica, o discurso religioso era praticamente o próprio discurso cultural. 

No entanto, quando Aparecida é evocada padroeira, atrai para si a alcunha de símbolo 

religioso nacional. Ao contrário do Cristo “sem teto”, ela está em constante clausura, em 

basílica construída e consagrada à sua imagem. O Cristo, então, assimilado à paisagem, 

torna-se quase “natureza”, sem perder, no entanto, a aura positiva associada aos favores 

divinos. Quando a identidade religiosa se descola da identidade cultural, oportuniza-se a 

secularização. Dessa forma, a maioria de vezes em que a figura do Cristo do Corcovado 

é apropriada pela sociedade, é para representar as benesses da Cidade Maravilhosa ou 

como símbolo máximo do Brasil. Nas letras de composições, como vimos, sua figura é 

sempre associada às melhores coisas: à paz, à alegria, ao amor, à realização dos sonhos 

pessoais. Produto de uma cultura aberta, filha de três continentes, por isso, prenhe e aberta 

a novas coisas, o Cristo lá do alto e de frente para o mar, abre seus braços para receber 

todos os viajantes. Até mesmo orientais encontram boa acolhida na cultura brasileira. É 

acolhedor, ícone das melhores coisas. É assim que naquele abraço, o discurso identitário 

cultural se abre para o mundo. 

 Acreditamos ter alcançado os objetivos da pesquisa, demonstrando a centralidade 

dos elementos básicos da cultura portuguesa, secularizados como expressão do discurso 

identitário nacional. 
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