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Glaucia Villas Bôas, André Botelho e Elina Pessanha

APRESENTAÇÃO

Em sua oitava edição, Sociologia & Antropologia oferece aos leitores uma en-

trevista inédita com o antropólogo Tim Ingold e um conjunto de textos de 

temática variada que inclui de problemas da arte e da cultura a questões de 

gênero, da juventude e das políticas públicas. Espera-se que o número con-

tribua para a elaboração de ideias, discursos e categorias que levem à com-

preensão dos valores e das práticas sociais, culturais e políticas e, assim, 

repercuta no desenvolvimento conceitual e empírico das pesquisas socioló-

gicas e antropológicas.

“A antropologia como uma grande conversa para moldar o mundo” é o 

título instigante da entrevista com Tim Ingold realizada por Clara Mafra, 

Octavio Bonet, Otávio Velho e Rosane Prado, em novembro de 2012. O diálogo 

revela as perspectivas de Ingold quanto ao entendimento das relações ecoló-

gicas entre os organismos e o entorno, bem como mostra as peculiaridades 

de sua formação, inicialmente voltada para as ciências naturais. A entrevista 

é uma homenagem a Clara Mafra, grande conhecedora da obra de Ingold, que 

faleceu em 2013. Sobre Ingold, Octavio Bonet e Rolando Silla escreveram res-

pectivamente “Itinerações e malhas para pensar os itinerários de cuidado. A 

propósito de Tim Ingold” e “Etnologia e fenomenologia. Um comentário das 

obras de Marcelo Bórmida, Tim Ingold e Eduardo Viveiros de Castro”. 

O número traz, ainda, o artigo “Práticas da arte contemporânea: uma 

abordagem pragmática a um novo paradigma artístico” de Nathalie Heinich, 

no qual a autora argumenta em favor do uso dos instrumentos da sociologia 

pragmática em voga na França, uma vez que permite considerar a arte con-

temporânea como um paradigma e não mais como período da história da arte. 

Ao deslocar o foco da atenção do objeto artístico para as operações, ações e 

interpretações que ele propõe, a arte contemporânea acarreta profunda mu-

dança dos cânones artísticos. Tal mudança repercute em novos modos de 

apresentação da arte a exemplo de instalações e performances, bem como na 

inserção do discurso sobre a obra na própria obra e, ainda, na importância 

dos circuitos de reconhecimento integrados por galeristas, colecionadores, 

marchands, historiadores da arte e curadores, entre outros.

Lilia Moritz Schwarcz questiona o uso das fontes iconográficas pelos 

cientistas sociais que utilizam os materiais imagéticos como meras ilustra-

ções para seus textos sem perceber que as imagens também criam os contex-

tos dos quais se originam. Para tanto, analisa um conjunto documental data-

do do Segundo Reinado com imagens oficiais do rei, da natureza, dos indíge-

nas e dos escravos que traduziam o empenho na construção da nacionalidade.

Em “Desigualdades nas transições para a vida adulta no Brasil (1996-

2008)”, Carlos Antonio Costa Ribeiro chama a atenção para a expressiva po-
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pulação jovem do país que contava 60 milhões de pessoas entre 12 e 30 anos 

em 1996. O autor analisa a entrada dos jovens na vida adulta utilizando-se de 

três acontecimentos: saída da escola e entrada no mercado de trabalho, ca-

samento e organização de um domicílio independente dos pais e nascimento 

do primeiro filho. A análise mostra a natureza das desigualdades nesta tran-

sição importante da vida do cidadão. 

O artigo de Marcelo Ridenti sustenta a tese de que o livro Memórias do 

cárcere, publicado postumamente em 1953, é um testamento literário escrito 

por Graciliano Ramos para ser lembrado no futuro. Embora fale do seu mal-

-estar com a prisão e de sua insatisfação com o Estado que coibia a profissão 

e autonomia dos escritores, o livro conferiu reconhecimento público ao autor 

e se tornou peça-chave para a construção de sua memória. 

A pergunta que Mirian Goldenberg persegue em “Casamentos inverti-

dos: acusações e preconceitos em arranjos conjugais desviantes” diz respeito 

às relações de mulheres com homens mais jovens do que elas e de homens 

com mulheres mais velhas. Para tanto, examina discursos desses dois grupos 

em arranjos conjugais, revelando os motivos pelos quais fizeram essa es-

colha que contraria as normas convencionais.

Em “Rock and roll, John Lennon e a esfera pública”, Luis Carlos Fridman 

revisita o tema das relações entre cultura e política, tomando como foco de 

suas ref lexões o rock and roll e os movimentos de contestação dos anos 1960, 

relembrando as letras de canções e trajetos significativos, como de John Len-

non, para demonstrar o quanto a música constrói opiniões e leva a ações in-

f luindo na esfera pública.

O Programa Bolsa Família, política de transferência de renda, é o alvo 

do artigo de Mani Tebet Marins. Nele, a autora apresenta resultados de sua 

pesquisa em região da periferia do Rio de Janeiro, evidenciando a existência 

de repertórios antagônicos no âmbito daquele Programa: um, racional legal e 

emotivo utilizado pelos funcionários e, outro, característico dos pobres que 

se beneficiam da bolsa – de natureza moral, que evoca o mérito e a honra em 

detrimento dos repertórios cívicos.

A seção Registros de pesquisa traz um interessante relato de como foi 

formada a principal coleção do Museu de Artes da Bahia por um inglês imi-

grante. Com base no diário de Jonathas Abott, Cláudia de Oliveira escreve 

“Jonathas Abott: individualidade e colecionismo na Bahia no século XIX”, bus-

cando desvendar a correspondência da trajetória de Abbott em Salvador no 

século XIX e sua viagem à Europa com a natureza da estética da coleção. 

Finalmente, relembrando o 150º aniversário de Max Weber, este núme-

ro traz uma resenha do livro La Domination, recém-publicado na França. Ma-

riana Barreto diz que a publicação baseada na Max Weber Gesamtausgabe se 

justifica porque apresenta conceitos e categorias mais precisos da sociologia 

política de Max Weber.

apresentação | glaucia villas bôas, andré botelho e elina pessanha
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A ideia de fazer um dossiê sobre Tim Ingold surgiu de três constatações: pri-

meiro, a repercussão que o autor vem ganhando no Brasil e na América Lati-

na; segundo, a instigante entrevista realizada com Ingold e publicada neste 

número de Sociologia & Antropologia; e, terceiro, as possibilidades teóricas e 

metodológicas que suscitam suas ideias.

Em 2012, Tim Ingold voltou à América Latina para uma nova visita ao 

Brasil e aos países do MERCOSUL. Na oportunidade, proferiu a conferência de 

abertura do Seminário “O Trabalho da imaginação na textura do presente. 

Ref lexões antropológicas a partir de etnografias desenvolvidas em Angola e 

Moçambique”. Nessa palestra voltou a relacionar, como já o fizera em outros 

trabalhos, a antropologia com a imaginação, o ambiente e a vida.

Desde o seu primeiro trabalho etnográfico, de 1976, sobre os Skolt Saa-

mi do Nordeste da Finlândia, Ingold vem pensando sobre os modos como 

habitamos o mundo e sobre as habilidades [skills] específicas que geramos em 

relação a esse ambiente, e que nos permite habitá-lo. O habitar remeteria ao 

processo de desenvolvimento que necessariamente precisa da criatividade e 

da imaginação.

Essas ideias se desenvolvem ao longo de uma obra prolífica, cujo fio 

condutor é a busca por superar as oposições clássicas entre natureza e cultura, 

ou entre individuo e ambiente. Sua busca levou, consequentemente, à afirma-

ção, em um dos seus últimos trabalhos, Being alive (2012), de que era “somente 
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   a antropologia como participante de uma grande conversa para moldar o mundo

[ just] um antropólogo”, rejeitando os qualificativos de social, biológico ou ar-

queólogo. Nessa afirmação estaria intrínseca uma definição de antropologia, 

que buscaria devolver à disciplina o seu potencial para pensar a vida humana, 

e teria, ainda, uma proposta metodológica sobre o modo de realizar o trabalho 

antropológico, que Ingold denominou “conhecer de dentro”, em Making (2013).

 A linha que segue a obra de Tim Ingold tem uma forte correlação com 

sua trajetória profissional; inicialmente voltado para as ciências naturais, 

quando mudou para a antropologia não deixou de se interessar pelas relações 

entre os animais, os humanos e as coisas no entorno-ambiente. A partir daí, 

desenvolve a perspectiva ecológico-relacional que se configura ao longo dos 

seus trabalhos. Ingold lecionou inicialmente na Universidade de Helsinki; 

posteriormente, na Universidade de Manchester, até 1999, quando foi para a 

Universidade de Aberdeen, onde fundou, em 2002, o Departamento de Antro-

pologia e no qual ensina até hoje. 

Quando esta entrevista foi realizada, em novembro de 2012, contáva-

mos com a participação da colega e amiga Clara Mafra, que veio a falecer em 

julho de 2013. Agora, por ocasião das revisões e da edição da entrevista, e no 

encaminhamento final para publicação, continuamos sentindo a sua presen-

ça conosco. Clara era uma discípula entusiasmada de Tim Ingold, com quem 

fez pós-doutorado em Aberdeen. Desde então adquiriu uma desenvoltura para 

lidar com esse conjunto de ideias, que chamamos de “a perspectiva de Ingold”, 

habilidade – para usar uma dessas poderosas ideias – que ela foi ampliando 

cada vez mais, tendo, inclusive, participado da coletânea Creativity and cultu-

ral improvisation (organizada por Tim Ingold e Elizabeth Hallam em 2007) com 

o artigo “Um mundo sem antropologia” (traduzido em Antropolítica, 22, 2007). 

Assim é que planejou e organizou, em 2012, o seminário “O trabalho da ima-

ginação na textura do presente”, que teve como referência essa perspectiva 

de Ingold, cuja própria presença se destacou na palestra de abertura do even-

to. Desse modo, podemos também dizer que Clara foi a mentora da entrevis-

ta que agora publicamos, feita naquela ocasião. Queremos deixar isto aqui 

reconhecido, junto com nosso agradecimento e nossa homenagem a Clara 

Mafra, uma colega muito querida e respeitada.

Otávio Velho. Nos últimos anos você esteve aqui, na América Latina, algumas 

vezes. Eu gostaria de saber um pouco das suas impressões gerais, como foi 

sua experiência aqui, como você percebe o continente?

Tim Ingold. Na verdade, é a segunda vez; tecnicamente, é a terceira. Muitos 

anos atrás eu estive em uma conferência latino-americana de antropologia, 

em Caxambu, mas foi algo bastante pontual e breve, fui para a conferência e 

voltei. Já no ano passado eu estive em Brasília, em Belo Horizonte, Porto Ale-

gre, Maldonado e Montevidéu. Este ano estive em Buenos Aires, Montevidéu 

novamente, Córdoba, Santiago, e agora estou aqui no Rio de Janeiro.
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Cada país é diferente e, do ponto de vista antropológico, ou em termos 

do que a antropologia representa e de como a antropologia é na América do 

Sul, cada contexto parece ser bem particular. 

Aqui no Brasil, sem dúvida, a antropologia é uma disciplina muito 

forte e bem representada, perfeitamente capaz de caminhar sozinha, tem 

certa autonomia. Na Europa e no Reino Unido, pesquisadores que não são 

necessariamente especialistas em América do Sul conhecem muitos antro-

pólogos e pesquisadores brasileiros. Provavelmente também conhecem pes-

soas do México, mas não conhecem muitos antropólogos de outros países da 

América Latina. A antropologia é, certamente, mais forte no Brasil do que em 

qualquer dos outros países do Cone Sul.

É engraçado, quando estive na Argentina as pessoas diziam que o Uru-

guai era um país bastante triste, que pouca coisa acontecia por lá. Depois eu 

estive no Uruguai e as pessoas se queixaram dos argentinos ricos, diziam que 

eles estavam “comprando o país inteiro”. Depois, no Chile, as pessoas diziam 

que gostavam do Uruguai, talvez porque não gostam muito dos argentinos... 

É curioso perceber essas rivalidades que existem no continente.

Minha mulher e eu gostamos muito de Montevidéu. As pessoas dizem 

que é uma cidade meio adormecida, mas há uma geração mais jovem, que foi 

basicamente treinada no Reino Unido, na Europa ou nos Estados Unidos, que 

parece se sentir um pouco frustrada. Parece-me que eles gostariam de trazer 

novidades e dar impulso ao departamento [Departamento de Antropologia 

Social da Universidad de la República – Uruguai], e encontram problemas, por 

conta, talvez, do caos institucional, ou por alguma escassez de recursos, em-

bora eu não creia que este seja um problema central. Tive essa impressão 

especificamente no Uruguai. 

Quando fui a Buenos Aires, visitei a Universidade de San Martín e gos-

tei muito de lá. É uma universidade nova, com um departamento novo de 

Antropologia, com pessoas muito entusiasmadas, que pensam em como cons-

truir alguma coisa nova. Eles se sentem de forma semelhante à como eu me 

sentia quando estava criando o departamento de Antropologia em Aberdeen, 

um momento de entusiasmo, de grande ímpeto, uma coisa muito boa.

A outra coisa que eles deixaram muito claro para mim é que na Argen-

tina a antropologia está diretamente vinculada à política do país. A Argenti-

na é tão guiada por conflitos, é uma sociedade tão tumultuada nesse sentido, 

que para ser um antropólogo parece que é preciso estar engajado na política 

local, e que não é possível ficar distante disso. É algo que ficou muito claro 

para mim quando estive por lá. Eles diziam que quando se faz antropologia 

na Argentina tem que ser de forma política, de forma engajada, e era por isso 

que, diziam eles, gostavam da Escola de Manchester, porque essa Escola trata 

da questão do conflito, e a antropologia recente não faz tanto isso. Eu acho 

que eles estão procurando mesmo suas características próprias. Mas na Eu-
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ropa, e no Reino Unido especificamente, ninguém sabe que existe alguma 

antropologia na Argentina, ou seja, ela não fez uma marca fora de seu país.

Depois eu fui a Córdoba. Lá as coisas são um pouco diferentes. Eles têm 

uma abordagem de três campos, juntando antropologia, arqueologia e antro-

pologia física, acho que é o único lugar que faz essa mistura, é um programa 

bastante novo. Fui lá para dar uma palestra para doutorandos de várias cida-

des da Argentina, e do Chile também – eram sessenta estudantes muito bons, 

muito motivados, muito ativos e, eu diria também, sofisticados –, e nessa 

ocasião pensei que talvez fosse ali que as coisas cresceriam. 

Em seguida fui a Santiago e, comparando o Chile com a Argentina, duas 

coisas me surpreenderam de forma significativa: a primeira é o quanto a era 

Pinochet lançou sombras sobre o pensamento no Chile. Passaram-se já uns 

dez anos desde o fim dessa era, mas as pessoas sempre enfatizam a questão 

da memória, do trato com o passado. Todos os chilenos que conhecemos, in-

cluindo as pessoas que representavam as populações indígenas locais, eram 

seus porta-vozes, diziam que se sentiam muito vinculadas ao Chile, essa era 

sua primeira identidade; eram, pois, chilenos, sentiam-se profundamente 

identificados com a nação. Talvez por isso a era Pinochet tenha sido tão difí-

cil para o Chile; se não se acredita em nacionalismos de qualquer ordem, um 

regime fascista não se justifica, pois se conclui que o regime fascista é ruim 

porque o nacionalismo é ruim. Porém, se a pessoa se sente extremamente 

vinculada à sua identidade nacional, e lhe sobrevém um regime que violenta 

isso, parece ser mais difícil para essas pessoas lidar com as consequências. 

Esse é só um dos aspectos. Os generais tomaram conta da Universidade, e 

parece que eles ainda precisam conviver com todos os estragos feitos duran-

te esse período.

Outra coisa que me impressionou bastante é que, em comparação com 

a Argentina, o Chile é um país, de alguma forma, mais britânico, as pessoas 

são mais reservadas, não há lá aquela mesma exuberância que se percebe 

na Argentina.

Talvez eu esteja completamente equivocado, são apenas minhas per-

cepções, mas essas foram mesmo as impressões que eu tive em minhas via-

gens por aqui. 

O.V. Eu não sei até que ponto você sabe que muitos dos antropólogos que re-

ceberam você aqui na América Latina têm como tema central de estudo a 

religião – por exemplo, a Clara Mafra, o Carlos Steil, ou o Rolando Silla. Coin-

cidentemente, eles foram meus alunos. A religião não aparece muito e expli-

citamente naquilo que você escreve, mas, ao mesmo tempo, algumas de suas 

críticas da Modernidade, ou do Ocidente, parecem ter alguma afinidade com 

o que pode ser lido em textos religiosos ou em textos místicos. Eu queria 

saber um pouco sobre a sua relação com este tema.
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T.I. Eu nunca tive um interesse particular, ou simplesmente não trabalhei 

diretamente, com a antropologia da religião, ou com o ritual. Não fui exata-

mente nessa direção porque trabalhei mais com a ecologia, com a relação 

entre humanos e animais. É por isso que o ritual e a religião não aparecem de 

forma proeminente ou explícita nos meus trabalhos. Mas é verdade também 

que, em algumas coisas que estive escrevendo recentemente, eu estou olhan-

do, sim, diretamente para questões de religião, ou para o que é religião, a 

relação entre a ciência e a religião. Percebo que não posso evitar essas ques-

tões; em parte porque encontro muita inspiração em alguns dos filósofos 

medievais, ou dos antigos filósofos cristãos.

Estive revisando o trabalho sobre dragões que apresentei em outubro 

de 2012 e ao fazer isso pensei novamente sobre questões que têm a ver com o 

comprometimento ontológico, ou seja, sobre o que significa ver o processo de 

conhecer como uma parte do processo de ser. Assim como o mundo deve al-

guma coisa a nós por sua existência, também nós devemos alguma coisa ao 

mundo por nossa existência. Nesse sentido, quando se fala em coletar dados 

ou materiais, não se trata tão somente de coletar uma informação que está lá 

para ser colhida, mas sim de receber um tipo de oferta. E comecei a pensar 

que, afinal, é disto que a religião trata. 

Acidentalmente, eu estava lendo O contrato natural, de Michel Serres, 

em que ele mostra que a derivação etimológica do termo religião é do latim 

relegere, ou seja, ler novamente, ler no sentido medieval, isto é, ser aconselha-

do pelo mundo, tomar conselhos do mundo, e daquilo que as pessoas dizem. 

Então, o contrário da religião não é o ateísmo, não é a falta de crença, e, sim, 

a negligência, negligere, não prestar atenção ao mundo, não ser aconselhado 

pelo mundo, não estar preparado para aprender com as coisas que estão à 

nossa volta. E daí pensei que é exatamente isso, religião é mesmo uma ques-

tão de comprometimento ontológico.

Estive conversando depois com alguns colegas no nosso departamento 

em Aberdeen, e também com pessoas do departamento de Teologia, e nós esta-

mos chegando todos à conclusão de que precisamos de um novo tipo de relação 

entre a antropologia e a religião, na qual possamos levar a sério alguns dos in-

sights da teologia prática, para que não seja uma antropologia da religião, mas 

uma antropologia com religião. Sentimos que as pessoas na teologia vêm dizen-

do esse mesmo tipo de coisa, enquanto a antropologia vem relativizando isto, 

referindo-se a religião, crença religiosa, ou outro sistema. De minha parte, me 

vejo tendendo para essa direção pela qual se pode realmente produzir uma 

abordagem simétrica entre antropologia e teologia, e acho que essa é uma pers-

pectiva muito promissora.

Suponho que essa coincidência à qual você se referia em sua pergunta 

é porque há essa vertente em meu trabalho, sim, e só agora estou percebendo, 

e tentando resolver... ou seja, o que significa aprender com o que há dentro do 
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ser [to know from the inside of being]. Por isto os tipos de questão com os quais 

venho lidando na relação entre a antropologia e a arte são muito similares 

àqueles que surgem a propósito das relações entre antropologia e religião.

Clara Mafra: Em sua defesa de uma antropologia baseada na obviação, a ên-

fase parece estar no f luxo da vida e sua múltipla constituição, na sensitivi-

dade contextual e na contingência. A ênfase nos f luxos da vida é certamente 

muito pertinente para enfrentar dicotomias disciplinares; contudo, parece 

que nos leva a um tipo de antropologia incapaz de capturar os determinantes 

das escolhas coletivas e individuais. Ao se colocar o foco na ontologia, não se 

estaria distanciando a antropologia daquilo que diz respeito às pessoas em 

suas vidas prosaicas?

T.I. Venho desenvolvendo uma abordagem que chamei de obviação [obviation] 

para tentar desmontar as distinções entre a antropologia social, a psicologia, 

a biologia, e assim por diante, mas há um problema nisso, que você está 

identificando aí. Ou seja, essa ênfase no f luxo da vida, nas continuidades, 

no crescimento, no desenvolvimento, às vezes parece estar descompassada 

com a realidade das vidas cotidianas das pessoas, particularmente porque 

essas vidas, de fato, são geralmente caracterizadas por rupturas, por deslo-

camentos, por aquilo que é o contrário mesmo do f luxo e da continuidade. 

Essa crítica foi feita várias vezes, acho que é válida, e um corolário dessa 

crítica tem a ver com o aspecto político, como eu abordo aspectos políticos 

em minha pesquisa... As pessoas estão de fato muito ligadas às questões 

políticas e de poder, mas isso parece marginal para a abordagem antropoló-

gica que estou tentando desenvolver. 

Uma resposta a isso está em dizer que não se podem construir vidas a 

partir de rupturas e fraturas, da fragmentação, e que, de algum modo, a conti-

nuidade e o fluxo têm que vir antes da descontinuidade e da ruptura. Em outras 

palavras, uma coisa vem antes da outra. Para que possa haver a quebra, o con-

flito, a ruptura, o deslocamento, é preciso, primeiro, haver essas coisas para 

quebrar, é preciso haver a continuidade, o lugar, o movimento, o fluxo. É possí-

vel fazer uma barragem num rio, mas não se pode construir um rio de barragens. 

Nesse sentido, eu acho que as continuidades da vida precisam vir antes. 

O que a maioria das pessoas faz em suas vidas é encontrar caminhos, brechas 

para passar. Temos todas essas rupturas, e barreiras, e as pessoas estão pro-

curando brechas, passagens, vãos, para poder continuar, para permanecer. Eu 

acho que a coisa mais importante para as pessoas, em suas vidas, é simples-

mente seguir, continuar, e assim para com seus filhos, e para com os filhos 

de seus filhos. As pessoas estão procurando fendas, brechas, uma forma de 

ultrapassar essas barreiras. E acho que, de algum modo, esses êxitos em en-

contrar caminhos devem vir antes, então, da ruptura e da fragmentação. Às 

vezes eu fico incomodado com essas tendências pós-modernas que dizem que 
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tudo é ruptura, fragmentação. Acho que de alguma forma as pessoas estão 

vivendo e não se pode construir uma vida com esses fundamentos. Este é, 

portanto, um dos aspectos da questão. 

Um segundo aspecto tem a ver com a crítica do lugar que eu reservo à 

política nesse debate. Penso que aquilo que escrevo é político, embora não 

seja sobre política. É político porque está atacando estruturas teóricas que 

são hoje hegemônicas nas ciências naturais e na psicologia, e em boa parte 

nas ciências sociais também, e que são respaldadas por corporações e pelo 

poder do Estado. Em muitos sentidos, considero esta postura repugnante do 

ponto de vista moral e ético. Ao atacar estes marcos teóricos, o ato em si de 

escrever contra eles é político, e talvez até mais político do que aqueles pes-

quisadores que escrevem sobre política. Se, por exemplo, colocássemos lado 

a lado dois estudos: o primeiro, um estudo antropológico das políticas da 

ciência contemporânea que pesquisasse, por exemplo, as razões pelas quais 

a psicologia evolutiva é tão poderosa e importante hoje; o segundo, que con-

fronta a psicologia evolucionária, expõe seus princípios e mostra por que 

esses princípios são errados. Seriam dois tipos bem diferentes de estudo: o 

segundo não falaria nada sobre política, mas acho que seria mais político.

C.M. Como fazer pesquisa em sintonia com a ideia de fluxo em seus múltiplos 

movimentos? Não estaríamos fugindo de um procedimento heurístico básico 

em qualquer disciplina científica – separar artificialmente um conjunto de 

processos para compreendê-los em sua especificidade, colocando em “stand 

by” todos os outros, que ficam como pano de fundo? Em outras palavras, a 

obviação quer nos levar para fora da ciência encaminhando-nos para o cam-

po das artes ou da poiesis?

T.I. Sim, acho que ela faz exatamente isso, que remete a um debate que venho 

desenvolvendo sobre a relação entre a antropologia e a etnografia. Acredito 

que a antropologia deveria ser uma investigação que olha para frente, uma 

investigação prospectiva e especulativa, na qual nós aprendemos dos outros, 

e usamos esse conhecimento para caminharmos juntos.

Há uma classe de pesquisa etnográfica retrospectiva, perfeitamente 

válida e correta, que coleta materiais através dos métodos usuais e depois 

escreve alguns comentários sobre o que a vida é, ou foi, para um tipo de gen-

te, em um determinado momento. Esse tipo de escrita etnográfica é necessa-

riamente retrospectiva, não quero dizer com isso que seja regressiva, mas ela 

olha para trás, para aquilo que aconteceu, aquilo que foi anotado em nosso 

caderno de campo, e depois analisado. Mas eu acho que a antropologia deve 

ser prospectiva, ela deve olhar para frente, para o mesmo tempo no qual estão 

as pessoas com as quais trabalhamos.

Na antropologia, deveríamos lidar com as pessoas que são nosso “ob-

jeto de estudo” da mesma forma como lidamos com colegas pesquisadores, 
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ou com pessoas de outras disciplinas. Como estudantes, se nos encontramos 

com um acadêmico renomado, fazemos isso para aprender com essa pessoa, 

para ter alguns insights, para ter conversas e debates críticos; e o propósito 

disso não é escrever, pelo resto da vida, sobre o que esse acadêmico disse, ou 

escrever sua biografia, ou descrevê-lo, mas sim trazer o saber que se aprendeu 

com essa pessoa para qualquer problema ou questão que podemos vir a en-

frentar futuramente. Não vejo por que deveria ser diferente no caso da antro-

pologia. Nós trabalhamos com pessoas que deveriam ser convidadas para 

participar de uma grande conversa, e essa grande conversa é a respeito de 

como no mundo estão se moldando a humanidade e uma forma humana de 

vida que possam ser adequadas e possíveis no futuro. 

Acho que, sem dúvida, os modelos que tivemos nos últimos cem ou du-

zentos anos nos falharam nesse sentido de forma significativa; precisamos 

encontrar formas alternativas de viver e decidir qual é a tarefa da humanidade, 

como vamos viver nesse mundo. Para isso precisamos de toda ajuda possível. 

Não que isso signifique que tenhamos que concordar com tudo o que as pesso-

as nos dizem, mas podemos aprender com elas. E a boa coisa da antropologia 

é que ela pode expandir de forma muito abrangente nossas formas e fontes de 

conhecimento. Os antropólogos ao redor do mundo conhecem muitas pessoas, 

e aprendem com elas. Nós podemos trazer todo esse conhecimento à grande 

conversa sobre como moldar uma humanidade para todos nós. 

Acho que é disso que a antropologia deve tratar: de como criar uma 

forma de ser humano em um mundo para o qual nós estamos indo. Quando 

se confunde antropologia com etnografia, como sempre acontece, tendemos 

a desistir dessa esperança prospectiva e especulativa do que é ser humano, e 

nos concentramos no que um grupo de pessoas pensa e faz; ou corremos o 

risco de pensar que em algum lugar, de alguma forma, algum grupo indígena 

tem o segredo do futuro da humanidade, se é que se pode encontrá-lo – e isso 

é, evidentemente, errado, ou ao menos naïf.

O futuro é algo que temos que moldar para nós, não é algo que já está 

pronto nas mãos de algum grupo indígena, ou de alguma disciplina, ou de 

algum grupo acadêmico, temos que forjar isto juntos. Precisamos, pois, de 

toda ajuda possível nessa tarefa, e é esse que deveria ser o papel da antropo-

logia. Preocupa-me ver o quanto esse foco na etnografia estreitou nossas 

ambições. Não estamos lá, os antropólogos, participando dos grandes debates 

a respeito de um futuro para os seres humanos na Terra.

Octavio Bonet. Do ponto de vista institucional, você acha que a perspectiva 

da obviação teria implicações para a construção de uma nova disciplina? 

Como foi talvez o caso da cibernética nos anos 1940 e 1950, que propunha uma 

transversalidade dos campos. No artigo “From complementarity to obviation” 

você se refere à antropologia, à psicologia e à biologia, mas no prefácio do seu 
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livro Being alive, você também inclui arte e arquitetura. Haveria uma conti-

nuidade entre a proposta da cibernética e a sua?

T.I. Esta é uma pergunta interessante. Eu não havia ref letido sobre isso. O 

ponto óbvio de contato entre os dois é Bateson, que foi um autor central para 

o movimento cibernético naquela época, e eu diria que seu pensamento está 

no cerne daquilo que eu estou tentando fazer agora. Contudo, é importante 

notar as diferenças entre o contexto intelectual mais amplo dos anos 1940 e 

1950 e o de hoje, o que nos faz perceber as coisas de forma bem diferente.

No fim das contas, a cibernética acabou levando à criação de mísseis 

guiados e de sistemas de armas. Bateson certamente nunca teria imaginado 

que isso poderia acontecer – mas aconteceu –, e não acho que nada do que eu 

estou propondo vai ajudar para o desenvolvimento de sistemas de mísseis 

guiados (espero que não!). Mas há algo em comum, sim.

Acredito que a cibernética foi a precursora daquilo que hoje se chama 

de uma abordagem relacional das coisas, que percebe o mundo em que vive-

mos não como sendo constituído de entidades particulares individuais, mas 

de movimento, relações e f luxos, que vê o mundo como fundamentalmente 

dinâmico em seu movimento, e as coisas que observamos nele como emer-

gindo desse movimento. Isto é básico na abordagem que eu quero desenvolver 

quando associo antropologia, arte, arquitetura e arqueologia também. 

Acho que este tipo de abordagem dinâmica, que fala das estruturas e 

de sua emergência nos f luxos de materiais, energias e informação, está tam-

bém na base da cibernética. Então há, sim, uma relação aí, mas não conheço 

o suficiente da história da cibernética para responder apropriadamente à 

pergunta. De alguma maneira, parece que a cibernética foi cooptada pelas 

pessoas que moldam o sistema e se tornou, de fato, uma ramificação da en-

genharia. Quanto mais isso foi acontecendo, mais as pesquisas cibernéticas 

se fecharam sobre si mesmas e esse processo foi se tornando diferente daqui-

lo que eu vejo, que é fundamentalmente aberto. Este é um aspecto crucial. 

Neste tipo de campo que eu quero criar não se investigam soluções finais, ou 

respostas técnicas para problemas, estamos procurando a forma sob a qual 

as coisas podem continuar, uma forma de falar sobre as coisas que seja sem-

pre aberta, que compreenda a natureza do mundo, mundo este em formação 

contínua. Então não há respostas finais para isto porque as respostas são 

parte desse processo de formação.

Penso que isto vai além daquilo que a cibernética falava nos anos 1940 

e 1950, que era um tipo de pensamento que hoje se tornou quase dominante 

em algumas áreas da ecologia, por exemplo, ou da engenharia, das ciências 

químicas. Mas é uma questão interessante. 

O.B. Em seu livro Being alive, você desenvolve a noção de uma malha [mesh-

work] onde se constrói o mundo como linhas emaranhadas de crescimento e 



312

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

4.
02

: 3
03

 –
 3

26
, o

u
tu

br
o

, 2
01

4
   a antropologia como participante de uma grande conversa para moldar o mundo

movimento, e você nos vê como organismos nesse processo de habitar. A 

noção de um organismo em seu ambiente é aberta e plástica, de um modo que 

vai de encontro com a concepção de corpo que é hegemônica no Ocidente – 

como produto de um processo de inversão e encapsulamento. Nesse sentido, 

penso no conceito de corpo e individuação no trabalho de Le Breton. Será que 

essas ideias do mundo como uma malha e das pessoas como organismos não 

nos levam a um humanismo para além da humanidade?

C.M. Complementando a pergunta de Octavio, você concordaria que o seu 

convite para fazer uma antropologia que retorna à vida poderia ser compre-

endido como uma forma de animismo reavaliada?

T.I. Acho que poderia, sim, ser vista como uma forma de animismo. Houve 

um retorno do interesse sobre o animismo na antropologia, sobretudo nos 

últimos dez anos, e pessoas como Eduardo Viveiros de Castro foram centrais 

para isso. Outros pesquisadores também retomaram essas ideias, e eu acho 

que esse é um desenvolvimento importante na antropologia.

Por cem anos, desde os trabalhos de Tylor, pensávamos e assumíamos 

que o animismo era uma forma primitiva de religião calcada na crença em 

seres espirituais e de que objetos inanimados têm alma e esse tipo de questão. 

E foi apenas recentemente que os antropólogos começaram a perceber que o 

animismo é, de fato, um tipo de ontologia, que é, logo, tão coerente quanto, 

digamos, as ontologias naturalistas ocidentais, sobre as quais a ciência se 

baseia. Ela não apenas é ontologicamente coerente, mas é também consisten-

te com outros escritos filosóficos, especificamente aqueles que vêm das pes-

quisas da fenomenologia.

É possível ler a fenomenologia como uma forma de animismo. Aquilo 

que dizem os povos indígenas sobre a vida, o que as coisas são, como elas 

funcionam, não está muito distante daquilo que Merleau-Ponty e autores do 

tipo estariam dizendo sobre a vida. Então há mesmo uma convergência pro-

dutiva interessante entre estratos do pensamento europeu e aquele, não eu-

ropeu, que circula em torno dessa ideia de animismo.

No que diz respeito à humanidade, talvez o aspecto mais importante 

dessa questão seja a ideia de que nossa humanidade não é algo dado, mas algo 

que deve ser continuamente trabalhado, que é um processo, uma tarefa. Eu 

acho que isso é realmente importante. Nesse sentido, é possível dizer, sim, 

que há uma humanidade além do humanismo, ou algo nesses termos. Isso 

significa que ser humano é uma realização, alguma coisa que tem que ser 

produzida continuamente, feita e trabalhada coletivamente.

Que tipo de seres nós somos? Este tipo de resposta não nos é dada. E 

de alguma forma a história é a nossa tentativa de responder a esta pergun-

ta. E é preciso lidar com isso continuamente. Uma das implicações éticas 

ou morais disto é que se a vida humana é uma tarefa, se aquilo que nós 

estamos tentando fazer de nós mesmos é algo que deve ser resolvido con-
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tinuamente, então também temos responsabilidades por isso, responsabi-

lidades históricas pelo tipo de seres que somos. Não é possível dizer sim-

plesmente que, por conta da nossa natureza, ou porque nascemos em uma 

determinada sociedade, ou determinada cultura, tornamo-nos o tipo de 

seres que somos. Se estamos continuamente nos fazendo e refazendo, e se 

a história é esse processo, então temos uma responsabilidade sobre isso. É 

por isso que eu sempre volto a Marx no seu 18 Brumário [O 18 de Brumário de 

Luís Bonaparte] , com sua famosa frase que diz que os homens fazem a sua 

história, não em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas cir-

cunstâncias que lhes foram dadas e transmitidas pelo passado. De alguma 

forma isso resume tudo, eu acho que ninguém resumiu esse ponto melhor 

do que ele. A humanidade e a história são, num certo sentido, a mesma 

coisa, e precisam ser resolvidas.

O.V. Falando sobre essa relação com algumas correntes do pensamento oci-

dental, como é que você vê a sua relação com o vitalismo do século XIX?

T.I. Eu gosto do vitalismo. Quando estava escrevendo um livro que ninguém 

lê, Evolution and social life [A evolução e a vida social] (1986), retomei as ideias de 

evolução criadora de Bergson, publicadas em 1907.

A história é que eu estava na biblioteca da Universidade de Manchester 

procurando uma outra coisa e deparei com essa obra intitulada A evolução 

criadora. Naquela época eu estava começando a pensar naquilo que os biólogos 

querem dizer quando falam de processo evolutivo, da criatividade do proces-

so evolutivo. Então eu peguei e li esse livro, que parecia não ser lido há mui-

to e fazia espirrar pela poeira acumulada. E fiquei completamente tomado por 

ele. Pensei: eis aqui Bergson, sobre quem eu não sei nada, dizendo neste livro 

tudo que eu estava tentando dizer. E meu livro se tornou uma comparação 

entre Bergson e Darwin sobre a questão da evolução.

Ninguém leu esse trabalho porque meus colegas da antropologia social 

achavam que qualquer pessoa que escrevesse sobre evolução deveria ser um 

sociobiólogo; e, por outro lado, os biólogos achavam que as pessoas que men-

cionavam Bergson deviam estar completamente malucas. Então ninguém leu 

o livro. Mas eu fui muito inf luenciado por Bergson e tanto suas ideias se tor-

naram parte do meu pensamento que às vezes, hoje em dia, quase esqueço e 

tenho algumas ideias que não sei de onde vêm, e no fim das contas percebo 

que são de Bergson.

Lembro que fiquei muito entusiasmado com o que li. Participei de al-

gumas oficinas com filósofos da Universidade de Manchester e dizia aos co-

legas o quanto estava interessado nos trabalhos de Bergson; as pessoas fe-

chavam a cara e me diziam: “tudo bem para mim como antropólogo”, mas 

tinham que se preocupar com suas carreiras e não deviam citar gente como 

Bergson. Já hoje ele está muito na moda.
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Mas acho que Bergson foi relegado a um segundo plano não pelo vita-

lismo em si, mas pela noção particular do élan vital, que está no cerne da 

questão. O que Bergson estava tentando dizer, creio eu, era que havia uma 

dinâmica generativa do próprio processo da vida. Ele dizia que era como se 

houvesse um espírito que estivesse na matéria e que passasse de uma geração 

para outra, era sua forma de falar do tema. Assim ele ficava imediatamente 

vulnerável a críticas das ciências naturais, que não consideram questões 

místicas ou entidades espirituais. Eles desprezavam o trabalho na sua tota-

lidade, e foi um caso de se jogar fora o bebê junto com a água do banho.

A forma como Bergson expressava essa ideia de élan vital acabou sendo 

mal-vista. Isso derivava em que o vitalismo como um todo era rejeitado e com 

isso era também rejeitado o que acho que é realmente importante no vitalis-

mo: a centralidade do processo da vida em si. Não que exista algum tipo de 

entidade mística, mas que o processo da vida vem antes, ou seja, precede 

ontologicamente as formas que a partir dele, depois, se constroem. Essa prio-

ridade do processo ante a forma é crucial no vitalismo. E, neste sentido, o 

vitalismo é absolutamente válido como uma forma de abordar as coisas.

Mas tem havido um ressurgimento dessas ideias. Pessoas como Jane 

Bennett, em seus trabalhos recentes sobre matéria vibrante, também falam do 

vitalismo dos materiais e coisas do gênero. Estamos todos voltando a falar nisso.

C.M. Na conferência que você deu no Rio de Janeiro, você defendeu que arte-

sãos, artistas, designers, todos são caçadores de sonhos; isto porque sua per-

cepção seria equivalente à imaginação. Você concordará, contudo, que um 

caçador de sonhos ianomâmi é diferente de um caçador de sonhos escocês. 

Não seria uma contradição que o mesmo ato que diz que nós compartilhamos 

uma condição comum é também a prova de que estamos em modalidades 

diferentes de engajamento com o mundo?

T.I. Sim. Do modo como eu entendo a pergunta, ela tem a ver com a semelhan-

ça e a diferença. Se pensarmos na percepção e na imaginação das formas 

como eu estou sugerindo, como é que podemos lidar com a diferença, no caso 

entre um ianomâmi e um escocês? É uma pergunta difícil.

Acho que quero, de algum modo, ir além desse cálculo semelhança-

-diferença, ir além daquilo que os seres humanos têm em comum e de que 

maneira eles diferem uns dos outros. Ainda não tenho certeza sobre o que 

quero colocar no lugar disso. É o problema quando, em cursos introdutórios, 

explico aos meus alunos que querem saber sobre o sentido de termos como 

natureza e cultura, que esses são nomes para perguntas, e não suas respostas. 

Quando falamos em cultura, isto é o nome de uma pergunta, que é: “Por que 

os humanos são diferentes uns dos outros?” O que também quer dizer que 

“cultura” não pode ser a resposta a essa pergunta. Não podemos dizer que a 

cultura se deve à cultura, este seria um debate circular. Esta é minha crítica 
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a muita da visão psicológica, bastante inepta, que fala que temos uma cultu-

ra que faz com que nos comportemos de uma forma ou de outra. É inteira-

mente circular.

A mesma coisa acontece com a natureza, a natureza é o nome de uma 

pergunta, que poderia apenas ser: “O que torna as pessoas elas mesmas?”. E 

a resposta não pode ser que é uma diferença de natureza, o que seria, nova-

mente, um argumento totalmente circular.

Como todo mundo, eu realmente quero fugir dessa dicotomia entre 

natureza e cultura, e fugindo dela estou também tentando ref letir sobre a 

necessidade de ir além da polarização dessas duas perguntas: o que torna as 

pessoas iguais e o que as faz diferentes. Estou tentando me afastar dessa 

espécie de jogo de classificação.

Aqui estamos cinco pessoas numa sala. O que temos em comum, o que 

temos de diferente? Podemos falar dos nossos olhos, narizes, que estamos 

vestidos de uma forma ou de outra, então dizemos que temos algumas coisas 

em comum, e outras que não partilhamos, mas isto já é assumir que temos 

uma série de entidades essencialmente comparáveis. Então diríamos: temos 

um ianomâmi aqui e um escocês ali, mas ambos são seres humanos, ambos 

têm olhos, nariz e boca, logo têm algo em comum, e alguma diferença é colo-

cada em cima disso.

Se pensarmos, porém, nas vidas humanas como movimentos, de algu-

ma maneira o exercício comparativo não funciona do mesmo modo. Eu acre-

dito, sim, que a antropologia é uma disciplina comparativa, não porque esta-

mos comparando este grupo de pessoas com aquele outro grupo de pessoas, 

mas porque, quaisquer que sejam os grupos com os quais trabalhamos, sem-

pre estamos nos perguntando por que é que eles estão fazendo as coisas 

desse modo específico, e não de outro. Acho que isso é fundamental para a 

atitude antropológica. Quando estamos olhando para um certo modo de vida, 

as pessoas tomam uma certa direção, mas sempre temos na cabeça o reco-

nhecimento de que a direção que elas tomaram não é a única direção possível 

e que há uma multiplicidade de outras opções possíveis, que são igualmente 

válidas, coerentes ou consistentes.

Podemos dizer que todo mundo está tentando encontrar uma forma de 

atravessar barreiras – o ianomâmi por um caminho específico, essa pessoa 

hipotética escocesa por um caminho diferente –, mas seria difícil comparar 

duas pessoas como se fossem entidades, assim como também seria difícil 

fazê-lo com duas trilhas em uma paisagem. Ninguém se pergunta no que elas 

são parecidas ou no que elas diferem, esse tipo de pergunta não faz tanto 

sentido. As pessoas dizem simplesmente que elas não vão na mesma direção, 

mas que ambas as direções são trilhas. Podemos dizer que esse ianomâmi e 

esse escocês estão caminhando em direções diferentes, mas isso não os tor-

na entidades diferentes, ou seja, precisamos de uma linguagem de compara-
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ção que nos permita falar de caminhos e movimentos, e de caminhos como 

movimento, ou seja, como linhas, mais do que como entidades. Acho que 

ainda não encontrei essa linguagem, mas a ideia é essa.

C.M. Mas você estaria dizendo, com isso, que não há comensurabilidades?

T.I. Não. Evidentemente, há semelhanças, familiaridades e há, sim, comen-

surabilidades, mas precisamos encontrar uma forma de falar sobre a comen-

surabilidade – que não nos obrigue a assumir um nível subjacente que esta-

beleça o que todos os seres humanos têm em comum – como um fundamento 

a partir do qual fazer as medidas. 

Se dizemos que dois seres humanos são comensuráveis, poderiam dizer 

que, de alguma forma, estamos comparando semelhança com semelhança. Se 

as coisas são comensuráveis, ou se para torná-las comensuráveis é preciso 

comparar semelhança com semelhança – e quando dizemos isto imediatamen-

te assumimos uma semelhança fundamental –, isto não pode estar certo. É 

preciso encontrar outra linguagem para que a comparação e a comensurabili-

dade ainda façam sentido, sem termos que assumir que dependem de um tipo 

de semelhança fundamental a partir da qual a diferença é sobreposta.

Acho que houve muitos intentos antropológicos para resolver isso, o 

perspectivismo é um, e há outros, mas acho que não encontramos (ao menos 

eu não encontrei) uma solução para isso. Não sei que linguagens alternativas 

poderia haver e o que nós queremos dizer com a comensurabilidade de todos 

os seres, não apenas os humanos. Como podemos falar sobre isto sem recor-

rer a um nível subjacente de semelhança universal? Ainda não consegui re-

solver esta questão, acho que é um problema importante para a antropologia.

Rosane Prado. Quais são os autores que mais inf luenciaram o seu trabalho e 

quais são aqueles que você vê como mais próximos à sua produção? Como 

você percebe as divergências entre o seu trabalho e o de Bruno Latour?

T.I. Grande parte do trabalho que me inf luenciou não necessariamente é de 

antropólogos. Há pessoas que me inspiraram em diferentes momentos, que 

foram importantes no passado, e que já não são tão importantes agora, mas 

eu não estaria aqui hoje se eles não tivessem sido importantes antes. É inte-

ressante pensar sobre isso.

Um dos primeiros livros que li quando decidi mudar das ciências na-

turais para a antropologia, quando eu era estudante em Cambridge, foi um 

pequeno livro de Marshall Sahlins & Elman R. Service chamado Evolution and 

culture [Evolução e cultura] (1960). É um livro pequeno que, por sua vez, foi 

muito inf luenciado pelo trabalho de Leslie White, no qual Sahlins & Service 

dizem que a cultura avança na medida em que é capaz de armazenar e utilizar 

a energia do ambiente. Então fui conversar com meu orientador, disse-lhe que 

estive lendo esse livro, que o tinha achado muito inspirador, e ele me disse: 
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“Nunca, jamais, volte a ler nada como isso!”. Tratava-se de uma tentativa de 

casar os sistemas da biologia e da antropologia de forma holística para tentar 

compreender a evolução de uma maneira ampla, algo que eu sempre tentei 

fazer: juntar aspectos sociais e biológicos de forma holística para ajudar a 

entender os processos evolutivos de forma abrangente. Por isto foi um livro 

importante desde o começo.

Mais tarde, ainda na graduação, li o trabalho de Irving Hallowell, que 

era pouco valorizado na época, mas já na metade dos anos 1950 ele estava 

publicando artigos juntando processos psicológicos, biológicos e sociais de 

formas bastante visionárias. Há problemas no trabalho de Hallowell. Ele es-

tava interessado nos testes de manchas de tintas, e coisas desse tipo, aplica-

dos com os índios Ojibwa, mas eu acho que, entre os vários antropólogos, o 

trabalho de Hallowell foi o mais importante na minha formação. Ele trabalhou 

com os Ojibwa do Norte do Canadá – eram caçadores e coletores – dos anos 

1930 aos anos 1950. O último artigo foi publicado nos anos 1960, “Ojibwa on-

tology, behavior and world view” [“Ontologia, comportamento e visão de 

mundo dos Ojibwa”]. Este trabalho, para mim e para muitas pessoas que 

trabalharam no Polo Norte e com pesquisas no Ártico, é como uma Estrela do 

Norte. É aquele tipo de artigo em torno do qual tudo gira e ao qual se fica 

voltando. Nos anos 1960 ele já estava mesmo introduzindo questões de pers-

pectivismo, da pessoalidade não humana, da constituição relacional do ser, 

e da ontologia animista, associando tudo isto com formas não cognitivas de 

psicologia, já antecipando o ponto de Bateson, ou seja, que a mente não ter-

mina no nível da pele. Estava tudo lá e por isso Hallowell foi uma inf luência 

realmente importante para mim. Bateson é outra.

Quando penso em processos culturais e na aprendizagem, uma pessoa 

importante foi Jean Lave, pesquisadora que fez seu trabalho de campo no 

Brasil e que depois passou dois períodos conosco em Manchester. Uma pessoa 

fantástica, que me ajudou muito, de diversas maneiras, que foi uma inspira-

ção intelectual, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem. Autores como 

o psicólogo russo Vigotsky estavam muito presentes em suas ref lexões, e 

foram importantes também para mim.

Marshall Sahlins foi mais uma influência, ainda que de forma contrária, 

assim como Clifford Geertz. Quando cheguei ao departamento em Manchester, 

Geertz visitou o departamento e todos reverenciavam esse grande homem. Eu 

o achava intolerável e arrogante, não gostava de sua escrita, que me parecia 

confusa. E ainda penso isto sobre ele. O que me lembra que outra influência 

importante foi Alfred Kroeber, hoje muito esquecido, mas que, já nos anos 1920 

ou 1930, estava escrevendo coisas realmente interessantes sobre biologia, eco-

logia, e sobre como isso se conecta com a cultura. Kroeber era um autor de 

muita verborragia, que usava mil palavras para escrever coisas que se podem 

escrever em dez, então seus livros eram gigantescos. A razão pela qual ninguém 
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lê Kroeber é por causa de Geertz, que, por sua vez, retomou o que ele tinha 

deixado e continuou a escrever desse jeito um pouco à deriva. 

Mas aqui é Kroeber que está sendo lembrado, foi um autor importante 

e uma inf luência para mim.

Sahlins foi uma inf luência importante porque eu sempre estive ten-

tando me contrapor a ele, de formas evidentemente muito amigáveis.

E, por fim, há as pessoas já fora da antropologia, como a Susan Oyama, 

que é filósofa da biologia, e seus trabalhos sobre Teoria do Desenvolvimento 

são absolutamente cruciais; James Gibson, fundador da psicologia ecológica; 

Bergson também, absolutamente crucial, sobre quem já falamos; e, subse-

quentemente, os incompreensíveis filósofos franceses como Merleau-Ponty, 

Deleuze e Guattari – só agora eu começo a entender um pouco o que eles 

querem dizer, apenas agora consigo decifrá-los, acho que eles não se expres-

sam muito bem.

Essas pessoas foram as que mais me influenciaram. Quanto às pessoas 

que fazem trabalhos próximos ao meu, é uma pergunta realmente difícil de 

responder. Acho que muitas estão fazendo ou pensando coisas semelhantes ao 

que eu digo, tanto no âmbito da antropologia como fora. Há pessoas com quem 

eu discuto regularmente e que estão próximas, porque foram meus alunos, ou 

porque são pessoas com quem trabalho: como Gisli Palsson, Rane Willerslev, 

Stephanie Bunn, que foi minha aluna muitos anos atrás, e que não é conhecida 

internacionalmente, mas é uma excelente artesã, além de antropóloga. Apren-

di muitíssimo com os trabalhos dela e trabalhando com ela. É difícil listar as 

pessoas desse jeito. É difícil responder a essa pergunta de modo preciso.

Sobre o Bruno Latour, eu acho que é difícil lidar com ele. Diria que um 

terço de sua obra diz aos antropólogos para fazerem o que sempre fizeram, 

ou seja, seguir seu faro. Qualquer antropólogo que fez trabalho de campo sabe 

que o que fazemos é isto: colocar o nariz no chão e seguir pistas, uma coisa 

leva à outra, e vemos então que tudo o que acontece é parte dessa rede de 

coisas em que uma afeta a outra e tudo está interligado. Então Latour sim-

plesmente nos diz para fazer o que sempre fizemos. Isso é um terço de seu 

trabalho; um outro terço é um ataque às grandes teorias sociais e às questões 

sociológicas que não nos interessavam muito de todo modo; e o último terço 

são disparates dele. Neste sentido, acho que nunca tirei muito proveito dos 

trabalhos dele, mas um dos principais problemas que tenho ao lidar com 

Latour (talvez outras pessoas tenham esse problema comigo) é a questão, 

simplesmente, da sua inconsistência. Ele diz uma coisa em uma página, e 

depois diz uma coisa completamente diferente em outra, e isto não parece ser 

um problema para ele, mas torna muito difícil a possibilidade de se criticar o 

que ele diz. A última vez que estive face a face com Latour discutimos sobre 

o meu livro Lines e o argumento dele era basicamente o seguinte: ele dizia que 

poderíamos descrever uma interação de dois “actantes”, A e B, através de uma 
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linha que se pode desenhar entre eles. Mas poderíamos também, se quisés-

semos, pensar em A como uma linha e em B como outra linha, e poderíamos 

descrever sua interação como um ponto da interação das duas. No primeiro 

caso, A e B são pontos e a interação é a linha, e neste último caso, A e B são 

linhas e a interação é um ponto. No argumento de Latour, ele diz que são 

equivalências matemáticas ou topológicas. Então ele me perguntava: “Por que 

você faz toda essa discussão sobre as linhas? Você pode desenhar de uma 

forma ou de outra. É possível falar de uma rede ou de uma malha, isso não 

faz grande diferença, são apenas formas matemáticas diferentes de explicar 

exatamente a mesma coisa”. E eu lhe dizia então que isso funcionaria se fa-

lássemos de forma abstrata e matemática, mas se A e B são seres vivos, e se 

descrevemos a vida de A como uma linha e a vida de B como outra linha, não 

estamos descrevendo A e B como pontos. Isso é tudo, menos equivalente, 

porque, ao se converter a linha em ponto, tem-se uma inversão, que extingue 

o movimento e torna A e B objetos, e sua relação torna-se uma relação abs-

trata entre dois objetos; ou seja, em vez de dois caminhos que estão se mo-

vendo juntos e em mútua correspondência, ele coloca um ponto aqui e outro 

lá, e eu acho que isso é uma redução fundamental; este é o problema que 

tenho com sua noção de ator-rede [actor-network]. Mesmo em seus trabalhos 

sobre ecologia política, em que ele tenta dizer que não precisamos ter um 

conjunto de coisas que pertencem à natureza e outro à sociedade, e, sim, 

muitas coisas que estão conversando umas com as outras. Não há nada em 

suas análises sobre materiais ou energia e isso é o que faz com que a ecologia 

política dele, a meu ver, seja fundamentalmente antiecológica. Não há nada 

sobre fluxos de materiais e de energia, que são, de fato, essenciais para a vida. 

Então é como se faltasse a própria vida na ecologia de Latour.

Essa é a dificuldade real que tenho em relação ao trabalho dele e é por 

isto que eu gostaria de manter a diferença que estabeleci entre malha e rede, 

porque acho que a malha, sim, diz respeito ao movimento, ao f luxo e aos 

f luxos de materiais da vida. 

Ultimamente, venho desenvolvendo um novo conceito, a que dei o 

nome de “correspondência”, ou “co-respondência”, em que há caminhos dife-

rentes, linhas diferentes, que respondem umas às outras do mesmo modo 

como fazem as linhas musicais no contraponto; de alguma forma isto mostra 

o que estou tentando dizer. Em vez de uma rede com atores que interagem, eu 

proponho uma malha de linhas que se correspondem e movem. Daí as dife-

renças que tenho com o trabalho de Latour, até onde posso ver. Mas é um 

assunto difícil de resumir.

C.M. Nos últimos anos você organizou várias coletâneas com seus 

alunos e outros pesquisadores, como o Creativity and cultural improvisation  

[Criatividade e improvisação cultural], Ways of walking [Formas de caminhar] 
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e Redrawing anthropology [Redesenhando a antropologia]. Como você descre-

veria esse tipo de parceria? Você trabalha no sentido de fazer antropologia 

de uma nova maneira?

T.I. Eu espero que sim. Os livros que você mencionou, Ways of walking – exce-

to o Criatividade e improvisação cultural, que é resultado de uma conferência da 

Associação de Antropologia Britânica –, assim como os mais recentes Imagining 

landscapes e Making and growing, são todos parte de uma série intitulada Estu-

dos Antropológicos sobre Criatividade e Percepção, publicada pela Ashgate. A 

ideia da série era funcionar como uma espécie de vitrine para o trabalho que 

estamos desenvolvendo em Aberdeen com pessoas que fazem parte de nossa 

rede mais ampla. São livros bastante especializados, caros, e não imagino que 

muitas pessoas os comprem, mas nós temos esta série.

Acho que estamos desenvolvendo em Aberdeen uma forma bastante 

distinta de fazer antropologia. Algumas de nossas características são a ênfa-

se que damos ao movimento, ao artesanato, ao fazer as coisas com materiais, 

ao desenho. É muito interessante pensar nos potenciais do desenho como 

método antropológico. Nós estamos explorando todas essas coisas de forma 

bastante coletiva, tenho feito isso com colegas e alunos de pesquisa. A pro-

posta despertou muito interesse. Quando as pessoas vão a Aberdeen, dizem 

que temos uma forma bastante peculiar de fazer antropologia, que é bastan-

te diferente daquela desenvolvida pela University College, de Londres. Eles 

também têm uma forma distinta e reconhecida de fazer antropologia por lá, 

nos seus estudos de cultura material, e nós temos também nossas particula-

ridades em Aberdeen.

No passado as pessoas falavam de escolas de antropologia, havia a 

escola de Manchester, a escola de Cambridge, cada uma com suas abordagens 

específicas. Hoje, no Reino Unido, já não há exatamente escolas desse modo, 

não há departamentos que estejam forjando suas abordagens distintivas a 

respeito ao que querem fazer, para onde querem levar a antropologia. Talvez 

isso seja até um pouco pretensioso, mas eu espero que no futuro alguns his-

toriadores falem da escola de antropologia de Aberdeen, o quão diferente era, 

e como ela foi capaz de levar a antropologia para uma direção específica, que 

é reconhecida não como tendo sido a única, mas por ter sido valiosa. Seria 

muito bom se a história pudesse olhar para aquilo que nós fizemos. 

Mas não sou só eu, há um grupo de pesquisadores. Uma das coisas mais 

interessantes é que isso realmente tem chamado a atenção de pessoas que 

não necessariamente são antropólogas, mas que se interessam pela discipli-

na, pela maneira como nós a tratamos, como, por exemplo, artistas e arqui-

tetos. As pessoas nos visitam, querem saber o que estamos fazendo, ficam 

circulando por lá.
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C.M. Em sua ref lexão antropológica, você sempre deu muita atenção à forma-

ção do skill. A sua paixão pelo violoncelo tem alguma participação nesta 

convicção, da importância do skill? Na sua produção individual, você desen-

volveu algum tipo de correspondência, por exemplo, buscar o arco do violon-

celo para, digamos assim, abrir o caminho de uma ref lexão intelectual que 

empacou e vice-versa?

T.I. Como o fato de tocar violoncelo se relaciona com a minha antropologia? 

É verdade que o fato de tocar violoncelo inf luenciou a forma como eu penso 

e trabalho como antropólogo, e eu devo muito a isso. Em parte porque não sou 

muito bom fazendo qualquer outra atividade que tenha a ver com artesanato, 

e eu acho que tocar um instrumento é uma espécie de artesanato e me dá 

alguma autoridade para falar sobre o tema. Então, muitas das coisas que se 

podem dizer sobre tocar violoncelo podem servir para outras atividades ar-

tesanais. Richard Sennet, por exemplo, toca violoncelo também e, embora ele 

não tenha dito isso diretamente, acho que foi essencial para ele quando es-

tava escrevendo sobre artesãos, e foi este o caso para mim também. Quando 

estou pensando sobre artesanato e sobre habilidades, tocar violoncelo me 

fornece um bom modelo para pensar, é o que eu faço melhor fora do meu 

trabalho propriamente de escrita.

Acho que outra coisa sobre a qual tocar violoncelo teve inf luência foi 

a minha maneira de escrever. Estou bastante cansado desse tipo acadêmico 

contemporâneo de escrita, esse que aparece em artigos e revistas acadêmicas, 

eu acho muito disso bastante desprovido de qualquer tipo de poesia, cheio de 

referências... reverenciando uma ou outra literatura, e as bibliografias vão se 

tornando cada vez mais extensas, enquanto o poder das palavras parece que 

vai se perdendo. Quero voltar a um tipo de escrita na qual sentimos qualquer 

coisa de certo, e eu faço isto ao ler em voz alta o que escrevo, para ver se soa 

bem, se o ritmo é bom, se tem boas inf lexões melódicas; e se acho que está 

errado, volto ao texto e procuro outras palavras.

É engraçado como as coisas são. Eu não sou um poeta, e eu leio pouca 

poesia, mas as pessoas insistem em me dizer que o que eu escrevo é, de cer-

ta forma, muito poético. Só posso pensar, então, que isso se dá porque a 

grande maioria das pesquisas e da escrita acadêmica se tornou apoética. Não 

que o que eu faça seja poético, mas o que se faz na academia está tão distan-

te da poesia da linguagem que as pessoas percebem esse contraste.

Acho que tocar violoncelo leva a uma forma intuitiva de apreciação 

rítmica e melódica da palavra. Isso quer dizer que não posso escrever sem 

sentir isso. Então eu me forço a escrever de uma forma que possa capturar 

esses aspectos e sentimentos melódicos e rítmicos. Também por isso o vio-

loncelo tem sido importante.
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C.M. Em alguns de seus escritos você divide com o leitor algo da sua relação 

com seu pai, ou sobre seus anos de juventude. Como a sua vida com a Anna, 

sua mulher, se relaciona com seu trabalho?

T.I. Ela sempre reclama porque fica de fora, ela diz, por exemplo, que no Pre-

fácio de Being alive eu falo da minha relação com o violoncelo, mas não faço 

os agradecimentos à minha relação com ela. “Quem é mais importante, eu ou 

o violoncelo?”, diz ela. 

Anna é uma crítica ferrenha das coisas que escrevo, o que quer dizer 

que para mim é realmente muito importante quando ela diz que eu escrevi 

alguma coisa que tem uma sonoridade boa. Acho que o que é fundamental 

mesmo é que Anna não é uma antropóloga. Eu não poderia me casar com uma 

pessoa que fosse antropóloga, acho que seria uma relação muito competitiva. 

Mas Anna sempre mantém meus pés no chão, e me lembra de que há outras 

coisas na vida além da teoria.

Ela sempre reclama e me diz: “Você escreve tudo isso, mas onde estão 

as pessoas?”, e ela tem razão. Ela sempre me lembra da importância de focar 

numa relação mais concreta; e sem esse apoio eu certamente não seria capaz 

de escrever aquilo que escrevo.

É uma questão muito interessante. Nós, às vezes, discutimos a respei-

to da importância da família e da mulher no bem-estar geral de uma pessoa, 

na sua estabilidade emocional, sua capacidade de trabalhar, e sem isso eu não 

teria a capacidade de trabalhar que tenho. As relações afetivas são fundamen-

tais, mas deveríamos ou não deixar tudo isso entrar naquilo que escrevemos?

Eu estava lendo um livro do poeta escocês Andrew Greig, no qual ele 

fala sobre sua vida a cada página, os altos e baixos, e me pergunto: “Por que 

será que esses autores querem mostrar a vida da família, para que todo mun-

do leia, para que todo mundo conheça, por que eles fazem isso?”. O que a 

minha mulher me diz é que eu nunca falo que tenho família, que nunca faço 

referência a isso, e eu lhe digo que essa é a diferença entre ser um poeta, ou 

um romancista, e fazer trabalho acadêmico. E eu não sou um romancista, eu 

sou um acadêmico. Não tenho certeza de que deva haver esse tipo de infor-

mação no trabalho acadêmico, talvez devamos deixar este tipo de coisa trans-

parecer mais em nossos trabalhos, não sei... Particularmente, eu acho que há 

coisas que são muito íntimas, acho que as coisas pessoais devem continuar 

pessoais, não devem ser expostas a todo mundo. O que não quer dizer que 

elas não sejam importantes, elas são de fato muito importantes, e eu não 

seria capaz de trabalhar sem elas.

O.V. Estou lendo um livro de um pesquisador indiano, Ashis Nandy. Muito 

interessante. Ele dedica o livro a sua familia e diz “sem eles este livro poderia 

ter sido finalizado antes, mas sem eles não seria o mesmo livro”.

T.I. Penso que deveriam fazer essa pergunta à Anna. 
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Anna Ingold. Na maior parte das vezes me sinto como uma mulher invisível. 

O Tim viaja muito pelo mundo, mas agora que nossos filhos já são adultos e 

que temos netos, estamos voltando a nos encontrar. Nos conhecemos faz 44 

anos, em uma pequena cidade do interior da Finlândia. Nos correspondíamos 

por carta, como era usual naqueles dias. O telefone era muito caro. Posso 

dizer que morar com ele tem sido uma interessante linha de vida! Tim fala 

muito do pai, mas sua mãe foi quem o introduziu à música.

T.I. Meu pai era um micologista. Ele nunca conseguiu entender o que era essa 

tal de antropologia. Ele leu o meu livro Lines e me disse “Que raios é isto?!”. 

Ele nunca conseguiu entendê-lo. E ainda assim eu penso que muito do que ele 

fez e da maneira como fez, de alguma forma não consciente ou não intencio-

nal, acabou me inf luenciando bastante.

Sempre penso, por exemplo, que, na botânica, a micologia está muito 

próxima da antropologia. Se você fosse um antropólogo e um botânico, você 

seria um micologista, porque os fungos não se comportam segundo os standars 

da biologia; eles são estranhos. E os micologistas são, para as ciências bioló-

gicas, o que os antropólogos são para as ciências sociais, é quase exatamente 

isso. São pessoas estranhas, que não se encaixam.

Meu pai se dedicava ao trabalho de campo e pesquisava organismos 

em seus contextos particulares e esse tipo de coisa foi muito importante para 

mim. Também a forma como ele fazia ciência na nossa mesa de jantar, ele 

olhava no microscópio para os esporos dos fungos e desenhava belíssimos 

diagramas a tinta indiana. Ele via os fungos como obras de arte e eram, sem 

dúvida, obras de arte. De algum modo, todas essas coisas se juntam. 

R.P. Quero fazer uma pergunta sobre os cursos introdutórios de antropologia 

na graduação. Como professores, sempre encantamos os alunos com o tema 

central da cultura, damos-lhes exemplos, contamos-lhes histórias, como a 

que conto aos meus alunos, de um amigo sueco que eu tenho que, olhando 

para uma fotografia tirada num parque do Rio de Janeiro, ficou muito impres-

sionado com umas f lores brancas, que ele via em primeiro plano. Ele disse 

que nunca tinha visto um gramado com flores brancas como essas. Na verda-

de, não eram flores, era lixo. Esse amigo sueco via f lores ali, onde nós víamos 

lixo. Enfim, histórias como esta apontam para valores diferentes, para formas 

de construção de sentido, e para a cultura em última instância. Como, na 

perspectiva que você propõe, poderíamos minimizar o peso dessa forte sepa-

ração – que você precisamente critica – entre natureza e cultura, como pode-

mos repensar isso, como ensinar antropologia desta sua perspectiva nos 

primeiros cursos da graduação?

T.I. Em relação a essa história que você contou eu diria que esse seu amigo 

sueco estava sintonizado com experiências anteriores para responder a cer-

tas coisas no ambiente, para notar certos detalhes, e de uma forma especí-
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fica. Imaginemos um exemplo parecido com este: duas pessoas, uma sueca 

e uma brasileira, caminham juntas pela cidade, e o que percebemos é que 

uma vê certas coisas que a outra não vê, e vice-versa. A questão é, então, o 

modo como entender o fato de que eles parecem ver um mesmo ambiente de 

formas distintas.

A resposta que a antropologia cognitiva tradicionalmente dá a essa 

questão é que dentro da cabeça de uma pessoa há um modelo cultural que foi 

recebido e que é usado para organizar os dados da experiência sensória. E na 

cabeça da outra pessoa, a mesma coisa, outro molde. Duas pessoas percebem 

as coisas de formas diferentes no ambiente porque, por mais que ambas re-

cebam os mesmos estímulos sensórios, esses estímulos são organizados e 

categorizados em função de modelos culturais e de representação diferentes. 

Esse seria o argumento, ou a resposta clássica. Estamos todos numa mesma 

natureza, mas temos predisposições culturais distintas, e por isso percebemos 

coisas distintas.

Mas eu diria, contrariamente a isso, que elas veem coisas diferentes 

não porque estão construindo os mesmos dados sensíveis de formas diferen-

tes, mas porque estão atendendo a diferentes aspectos daquilo que está no 

mundo, estão notando coisas diferentes. Então, se formos para a f loresta com 

um caçador indígena, ele vai perceber pegadas de animais que você não no-

taria por falta de experiência, porque você não tem essas mesmas habilidades, 

ou porque você não está afinado, sintonizado para perceber esse tipo de coi-

sa no ambiente. Assim, o que nós pensamos corriqueiramente como diferen-

ças culturais são, de fato, diferenças de habilidades, de percepção, de ação, 

coisas que se desenvolvem em um corpo que cresce, através da nossa expe-

riência de crescimento em um determinado ambiente.

A questão que coloco em The perception of the environment, que publiquei 

em 2011, é como podemos substituir a ideia de diferenças culturais por uma 

ideia de diferença de habilidades, de propriedades que se desenvolveram em 

determinados organismos. Seria isso que eu diria no meu curso introdutório 

de antropologia.

Esta é, sem dúvida, a questão fundamental da antropologia: por que 

duas pessoas com trajetórias diferentes, postas no mesmo lugar, percebem as 

coisas diferentemente, por que há tantas diferenças na percepção delas? Temos 

que pensar em algumas respostas para isso. Mas uma que apenas diz que “as 

pessoas percebem diferentemente coisas diferentes porque as pessoas são 

diferentes” não parece nos levar a lugar nenhum. Então, voltamos àquela 

questão de que cultura talvez seja o nome de uma pergunta, e não a resposta.
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A ANTROPOlOGIA cOmO PARTIcIPANTE DE  

UmA GRANDE cONvERSA PARA mOlDAR O mUNDO. 

ENTREvISTA cOm TIm INGOlD 

Resumo

A entrevista enfatiza a perspectiva antropológica do Tim 

Ingold e seu modo particular de entender as relações eco-

lógicas entre os organismos e o entorno. Para desvendar 

esta perspectiva o diálogo segue um percurso pelos anos 

de formação e pelas influencias teóricas do entrevistado, 

alem das relações com alguns pensadores das ciências 

humanas no contexto atual de produção do conhecimento.

 

ANTHROPOlOGY’S PARTIcIPATION IN A 

GREAT cONvERSATION TO SHAPE THE WORlD. 

INTERvIEW WITH TIm INGOlD 

Abstract 

The interview focuses on the anthropological perspec-

tive of Tim Ingold, his particular way of understanding 

ecological relationships between organism and environ-

ment. To unravel the author´s theoretical perspective, 

the dialogue follows through his formative years and 

theoretical inf luences, as well as the relationships es-

tablished with other theories in the context of contem-

porary human sciences.



ITINERAÇõES E mAlHAS PARA 
PENSAR OS ITINERáRIOS DE cUIDADO. 
A PROPóSITO DE TIm INGOlD*

Octavio Bonet i

A obra de Tim Ingold é complexa e está em processo de construção. Desafia 

os limites do campo da antropologia e as suas divisões internas. Por isso 

mesmo, em certo sentido, é revolucionária, mas essas mesmas características 

permitem inseri-la em uma linha de pensamento que já tem certa “tradição”. 

Pela vastidão e complexidade da obra é quase impossível dar conta em 

um artigo, porém o meu objetivo aqui é uma tentativa de expor algumas de 

suas observações e ref letir sobre como podemos nos valer delas para visitar 

antigas questões de pesquisa em campos nos quais o próprio Ingold não se 

debruçou. Se este objetivo pode parecer a princípio ousado, acredito, no en-

tanto, que está sugerido nas linhas de Being alive (2011: 75), nas quais Ingold 

diz que o pensamento animista tem que nos servir para questionar e repensar 

a cosmologia ocidental: 

Se a ciência é para ser uma prática de conhecimento coerente, deve ser reconstru-

ída na base da abertura ao invés de encerramento, e do compromisso em vez de 

desprendimento. E isto significa recuperar a sensação de espanto que é tão cons-

pícua pela sua ausência do trabalho científico contemporâneo. O conhecimento 

deve ser religado com o ser, a epistemologia com a ontologia, o pensamento com 

a vida. Assim, nossa reflexão sobre animismo indígena nos levou a propor a rea-

nimação da nossa própria tradição de pensamento chamada “Ocidental”.

Este é o esquema geral deste texto. A pergunta que me guia ao ler In-

gold é: será que podemos usar as ideias que provêm de outros contextos de 
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pesquisa para pensar os temas que me interessam? Daí usar as ref lexões de 

Tim Ingold para explorar os itinerários de cuidados com a saúde.

Basicamente, meu caminhar pela obra de Ingold vai partir das concep-

ções de obviação e da transversalidade dos campos para chegar à de itinera-

ção e dos emaranhados de linhas de vida. Usarei estas noções – itineração e 

malha – para repensar a de itinerários terapêuticos.

A ANTROPOlOGIA DESDE AS mARGENS

Quando no início deste texto propus que Ingold se inseria numa certa “tradi-

ção” não cristalizada, estava me referindo ao desenvolvimento de um pensa-

mento relacional. Essa característica não é novidade; na verdade, muitos 

antropólogos defendem uma perspectiva relacional. Talvez não seja possível 

outra antropologia. Mas o que considero interessante é associar esse pensa-

mento relacional a uma busca por transcender os limites dos campos disci-

plinares. O pensamento relacional em Ingold evoca uma visão “ecológica” que 

leva necessariamente a associar duas perspectivas: biológica e antropológica. 

Essa associação se ref lete na proposição de que “a pessoa é o organismo” (In-

gold, 2000: 3), ou naquela do organismo-no-seu-entorno, que fundamenta a 

perspectiva do habitar. 

Também se poderia dizer que não é novidade, ou que outros antropó-

logos já tentaram uma perspectiva que atravessasse os campos disciplinares 

da biologia e da antropologia, ou os enclaves da natureza e da cultura. E é por 

isso que me interessa. 

Considero que existe uma relação direta de realimentação entre a bus-

ca dessa transversalidade e certa marginalidade, ou estar à margem. Não acho 

que seja casualidade que Ingold faça repetidas vezes referência a Gregory 

Bateson como uma figura que o inf luenciou. A proposta de uma “ecologia da 

vida”, que aparece desde a introdução de The perception of the environment, é 

devedora de Bateson, como o próprio Ingold explicita (Ingold, 2000: 9); mais 

ainda, Ingold diz que Bateson foi “um grande desmontador de oposições, en-

tre razão e emoção, interno e externo, mente e corpo” (2000: 16).1 Também em 

Being alive (Ingold, 2011: 86), Bateson será retomado para ajudar a fundamen-

tar a noção de malha, a partir da ideia de mente. É sabido que Bateson foi uma 

figura marginal na antropologia; isso fica demonstrado no percurso da sua 

obra que, começando na antropologia inglesa pela mão de Haddon e passando 

pela psiquiatria, pela teoria da comunicação e pela etologia, vai terminar no 

estudo do sagrado como um modo de conhecimento (Bateson, 1989). É uma 

obra marcada pela liberdade e criatividade das margens e pela transversali-

dade dos campos. Bateson teve uma formação em biologia (filho de William 

Bateson, geneticista famoso no início do século XX) e posteriormente se in-

teressa pela antropologia. Talvez seja derivada dessa formação que Bateson 
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conseguiu transcender a oposição entre natureza e cultura para alcançar os 

padrões que as conectam (Bateson, 1982).

Essa percepção da marginalidade de Bateson, que ele próprio enxerga-

va (Bateson, 1989; Harries-Jones, 1995), também foi explicitada no texto de 

Otávio Velho, De Bateson a Ingold (Velho, 2001). Nesse texto, Velho diz que 

“novos ventos” estariam soprando na antropologia (Velho, 2001: 134). Ventos 

dos quais o livro de Ingold, The perception of the environment, seria um exemplo 

e que poriam em questão a separação entre natureza e cultura. Mas também 

me interessa mencionar aqui uma possível marginalidade no próprio Ingold, 

como revela Otávio Velho: “Quem sabe não se poderia agregar Ingold a esta 

lista de autores intempestivos e excêntricos? Pelo menos eu já o vi reclamar 

de não ser lido por seus colegas britânicos, o que pode representar uma mo-

tivação para esse esforço de aproximação” (Velho, 2013: 109).2 Poderíamos nos 

perguntar se essa excentricidade, de que fala Otávio Velho, não estaria em 

uma relação de realimentação com a falta de leituras de seus colegas ingleses. 

Falta de leitura que se associa com a novidade e a direção centrífuga das 

ideias de Ingold.3 

Se Bateson tinha a sensação de que a antropologia o tinha abandonado, 

pelo rumo divergente de ambos, Ingold segue outro caminho, que é modificar 

a antropologia. Se o autor já vinha dando numerosas pistas, esse projeto fica 

explícito no início do livro Being alive (Ingold, 2011) e, posteriormente, em 

Making (Ingold, 2013). No primeiro, a clave está em reinserir a vida no pensa-

mento antropológico; é necessário realocar a vida porque a antropologia a 

perdeu quando se preocupou demais com “padrões, códigos, estruturas, ou 

sistemas, várias vezes definidos como genéticos ou culturais, naturais ou 

sociais” (Ingold, 2011: 3). A proposta de Ingold é conceber uma antropologia 

através de linhas de vida, de linhas de crescimento, como um processo em 

aberto no qual o homem não pode ser pensado como separado do ambiente; 

ambos, homem e ambiente, estão em um processo de desenvolvimento e são 

produto dele.

No segundo livro, Making, a proposta se amplia para uma conjunção 

entre antropologia, arqueologia, arte e arquitetura. O que permitiria fazer 

essa associação é que essas quatro disciplinas seriam guiadas por “modos de 

pensar através do fazer” (Ingold, 2013: xi). Ingold propõe uma disciplina em 

que se cria um conhecimento “de dentro”, por compartilhar o fazer, e, nesse 

processo, “todo o terreno do conhecimento é reconfigurado. Em vez de super-

fícies territoriais segmentadas em domínios, ou campos de estudos, temos 

algo mais semelhante a cordas, trançadas com os correspondentes fios ou 

linhas de interesse” (Ingold, 2013: 12).

Essa reconfiguração dos campos permite que Ingold se defina como 

antropólogo sem qualificativos de social, biólogo ou arqueólogo, mas “só um 

antropólogo” (Ingold, 2011: xi). Essa negação à qualificação da antropologia 



330

itinerações e malhas para pensar os itinerários de cuidado. a propósito de tim ingold
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 3

27
 –

 3
50

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

traz um interesse em redefinir a disciplina como “uma investigação sobre as 

condições e potencialidades da vida humana no mundo em que todos habita-

mos” (Ingold, 2012: 35). Para isto deveríamos definir como a tarefa da antro-

pologia “seguir o que está acontecendo, rastrear as múltiplas trilhas das 

coisas em seu fazer coisas, onde quer que elas nos guiem” (Ingold, 2012: 48). 

A proposta do Ingold implica não só uma nova definição da antropolo-

gia, mas também uma redefinição do que é uma disciplina acadêmica. Para 

ele, historicamente entendemos cada disciplina acadêmica como um territó-

rio particular, demarcado sobre a superfície da mente, do mesmo modo como 

os fenômenos com os quais trata são demarcados na superfície da terra. En-

tretanto, se mudássemos esse entendimento, diz Ingold, “todo o terreno do 

conhecimento apareceria não como uma superfície segmentada em domínios 

ou campos de estudos, mas como uma emaranhada malha de sendas em cur-

so ou linhas de interesse” (Ingold, 2012: 48).

Nessa mesma argumentação Ingold mostra a sua desconfiança sobre 

a “interdisciplina”, não para defender que os cientistas têm que se manter 

isolados em seus mundos acadêmicos, mas porque desconfia do “inter” ou 

“entre” que enfatiza a concepção de mundos fechados, que podem ser relacio-

nados por meio de pontes entre os domínios. A interdisciplina contribuiria 

para formar as barreiras que diz atravessar (Ingold, 2012: 49).

Neste ponto já posso encaminhar o meu argumento para o primeiro mo-

vimento de diluição dos limites disciplinares. Nesse movimento, os domínios 

em questão são a biologia e a antropologia, ou natureza e cultura.4 Esse questio-

namento dos limites disciplinares resulta interessante para tratar de algumas 

das questões que têm sido discutidas na antropologia da saúde e da doença, na 

antropologia do corpo e, mais recentemente, na antropologia das emoções.

A ObvIAÇÃO DAS mARGENS

Nesse processo, Ingold vai definir o que ele chama de perspectiva da obviação, 

em contraposição a uma perspectiva da complementaridade. Pela sua centra-

lidade a questão aparece em vários momentos da obra, entretanto fica explí-

cita em dois textos: “Da complementaridade à obviação. Dissolvendo os limi-

tes entre antropologia biológica e social, arqueologia e psicologia” (Ingold, 

2001), e “Três em um: como dissolver as distinções entre mente, corpo e cul-

tura” (Ingold, 2008). A questão também aparece prefigurada em um texto que 

integra a coletânea The perception of the environment (Ingold, 2000), mas que 

originalmente foi publicado em 1995, denominado “Gente como nós. O con-

ceito de humanos anatomicamente modernos”. Nele, Ingold se pergunta “Por 

que o Cro-Magnon não andava de bicicleta?” A resposta óbvia, diz Ingold, é 

que não havia bicicleta. Mas essa pergunta, que parece uma piada, esconde 

uma questão relevante: que o Cro-Magnon não andasse de bicicleta porque 
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não havia em seu tempo implica a ideia de que ele tinha as possibilidades 

anatômicas para tal, mas não a cultura. Em outras palavras: biologicamente 

era igual a nós, mas culturalmente diferente. O argumento de Ingold nesse 

texto busca pôr em dúvida essa assertiva, por considerar que, se o nosso cor-

po emerge da atividade do viver, essa atividade afeta o modo como o corpo se 

constitui. A ideia de andar de bicicleta tem semelhança com o processo de 

caminhar. Ingold afirma que não tem nada natural no andar e, nessa argu-

mentação, dirige a discussão para o trabalho sobre as técnicas corporais de 

Marcel Mauss (2003). 

Nesse texto, Mauss sustenta que andar seria uma técnica adquirida 

culturalmente e que essas técnicas são alcançadas pela imitação prestigiosa. 

Assim, o corpo seria “o primeiro e mais natural instrumento do homem” 

(Mauss, 2003: 407). Para dar conta desses fenômenos “difusos” teríamos, se-

gundo Mauss, que lançar mão da noção de “homem total”, fazendo intervir 

uma “tríplice consideração em vez de uma única” (Mauss, 2003: 405). Essa 

mesma perspectiva é encontrada em outros dois textos-chave de Mauss que 

nos permitem entender a construção da pessoa. Estou me referindo ao texto 

sobre o efeito físico da ideia de morte sugerida pela coletividade (Mauss, 

2003b) e ao texto sobre a manifestação dos sentimentos nos rituais funerários 

(Mauss, 2001). No primeiro, Mauss explica por que indivíduos que não têm 

nenhum distúrbio psíquico adoecem e morrem recorrendo a ideias e senti-

mentos de origem coletiva; o individuo acredita-se enfeitiçado e morre por 

essa razão. Mas – e isso é o que interessa para a nossa discussão –, na tenta-

tiva de explicar o fenômeno, diz que se trata de um gênero de fatos 

em que a natureza social reencontra muito diretamente a natureza biológica do 

homem. Esse medo pânico que desorganiza tudo na consciência [...] desorganiza, 

sobretudo, a própria vida. O elo psicológico é visível, sólido: a consciência [...]. 

A consideração do psíquico, ou melhor, do psíquico orgânico, é insuficiente aqui 

[...] a consideração do social é necessária (Mauss, 2003: 364).

Podemos extrapolar essa afirmação sobre os efeitos das representações 

coletivas sobre o físico do homem para a perspectiva maussiana sobre as 

emoções, quando, na sua análise sobre o choro nos rituais funerários, escre-

ve que a manifestação das emoções trata de uma linguagem simbólica que 

configura um terreno “sobre o qual psicólogos, fisiólogos e sociólogos podem 

e devem encontrar-se” (Mauss, 2001: 332). 

Para entender esses fenômenos difusos que interessavam a Mauss é 

necessário um deslocamento de perspectiva. Para responder à pergunta de 

Ingold, de por que o Cro-Magnon não andava de bicicleta, temos que produzir 

o mesmo deslocamento, a fim de, dessa forma, reposicionar o diálogo entre 

biólogos, antropólogos e psicólogos. A solução ingoldiana para esta pergunta 

é sair da oposição e pensar em outra perspectiva “que feche a brecha entre 

artes e humanidades, por um lado, a as ciências naturais, do outro” (Ingold, 
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2001: 255). Um modo de fechar essa brecha é o que Ingold fará nos dois textos 

aos quais me referi na abertura desta seção.

Embora no título do texto de 2001, “Da Complementaridade à obviação”, 

apareçam as disciplinas a dissolver (antropologia biológica e social, arqueo-

logia e psicologia) e, no título do segundo, “Três em um”, os conceitos em que 

cada disciplina se baseou (mente, corpo e cultura), os dois textos apresentam 

um percurso semelhante tentando responder à pergunta a respeito de quais 

são as condições de possibilidade da vida humana, ou, para expressá-la de 

outro modo, o que é um ser humano? Responder a isto necessariamente en-

volve o diálogo entre vários campos. 

Segundo Ingold, a perspectiva da complementaridade se constitui por 

uma aliança entre biologia, psicologia e antropologia; cada uma destas disci-

plinas vai contribuir com um paradigma e com conceitos associados: neodar-

winismo, psicologia cognitiva e teoria cultural, respectivamente. Essa alian-

ça se fundamenta em dois pressupostos: o primeiro é a proposição que a 

existência humana é realizada entre duas clivagens diferentes: por um lado, 

entre o mundo social e o mundo natural, e entre o individuo e o seu entorno; 

o segundo pressuposto é que, embora cada uma dessas disciplinas trate de 

uma dimensão do ser e produza uma construção parcial, é viável elaborar um 

relato totalizante que dê conta do sujeito no mundo. 

Assim, o poder dessa aliança reside na promessa que, associando os 

três constructos disciplinares, é “possível um relato sintético da totalidade. 

Esta síntese é caracteristicamente denotada pelos termos híbridos tais como 

biossocial, psicocultural, ou inclusive biopsicocultural” (Ingold, 2001: 255).5 

Cada uma das disciplinas formadoras da aliança contribuiria com 

conceito-chave que permitiriam reconstruir a totalidade; assim, a biologia 

evolutiva falará de como, no processo evolutivo, entram em jogo o genótipo, 

os genes, na sua relação com o ambiente, constituindo o fenótipo e, a partir 

deste jogo, poderíamos conhecer a “natureza humana”. O que evolui são os 

genes, na sua relação com o ambiente; mas, Ingold se pergunta por que o 

ambiente deve relacionar-se com os genes e não com qualquer outro compo-

nente do organismo? (Ingold, 2008: 7).

A partir dessa perspectiva, tem que ser possível dizer o que é um ser 

humano, para além do ambiente, e das condições do desenvolvimento. Assim 

– e voltando à questão das técnicas corporais de Mauss –, dessa perspectiva 

pode-se sustentar que a capacidade de andar é universal, como uma capaci-

dade inata, mas os modos de andar seriam particulares de cada contexto 

cultural. Os modos de andar seriam modificações fenotípicas do genótipo 

preestabelecido.

A mesma crítica, Ingold faz à psicologia cognitiva, que postula uma 

estrutura da mente formada por mecanismos cognitivos que deveriam existir 

antes dos padrões culturais, para que esses sejam transmissíveis, ou para que 
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alguma coisa seja aprendida. Ou seja: a proposta se fundamenta na ideia de 

que, assim como temos um corpo que pode andar, temos um aparelho fonador 

que permite falar, e uma mente que tem dispositivos que permitem assimilar 

as representações dos modos de andar e falar determinados idiomas. A ques-

tão que Ingold levanta é a respeito de como esses mecanismos se transmitem, 

o que nos leva à questão do inato e do adquirido e, com ela, ao problema de 

como “distinguir entre estruturas inatas e adquiridas” (Ingold, 2008: 9). Se-

gundo Ingold, a ciência cognitiva responderia a esta questão com referências 

imprecisas à genética e à seleção natural, mas o casamento com a biologia 

evolucionista manifestaria contradições. Se, para os biólogos evolucionistas, 

o organismo é produto de uma conjunção entre o genótipo e o ambiente, para 

a ciência cognitiva o organismo teria uma arquitetura mental pré-moldada 

quando chega ao mundo. O organismo deveria dispor de “programas” integra-

dos ao cérebro para poder funcionar e para que alguma coisa seja aprendida; 

programas que não poderiam ser produto da experiência, senão precisaríamos 

de outro programa para processar a experiência, ocasionando uma busca 

interminável (Ingold, 2001: 270).

Finalmente, Ingold se refere à terceira disciplina que sustenta a pers-

pectiva da complementaridade: a antropologia com a sua teoria cultural. A 

crítica se direciona novamente para a teoria da cultura associada à antropo-

logia cognitiva; basicamente aponta para a concepção de que a cultura se 

transmite através de gerações sem depender das situações de sua aplicação 

prática no mundo: “a informação transmitida culturalmente contém uma 

especificação para seu comportamento independente do contexto, que con-

siste no que se descreve como planos, programas, esquemas, representações, 

receitas, regras e instruções” (Ingold, 2008: 10).

Em contraposição a essa perspectiva, como disse anteriormente, Ingold 

propõe a da obviação: a base teórica de sustentação vai ser construída a par-

tir da aproximação da biologia do desenvolvimento, da psicologia ecológica e 

da teoria da prática.

Nessa perspectiva, a cultura, a mente e o corpo se dissolveriam no todo 

organismo-pessoa. O ser humano seria não um produto do desenho genotípi-

co independente do ambiente, mas a consequência das potencialidades gene-

rativas e criativas do sistema de desenvolvimento. Isto é, “um sistema intei-

ro de relações constituído pela presença do organismo, incluindo os genes 

num ambiente concreto” (Ingold, 2008: 15). O corolário disso é que não existe 

uma natureza humana independente dos inúmeros modos que os humanos 

têm de viver as suas vidas.

Nessa perspectiva, o caminhar e o falar não se adquirem, mas se geram 

no processo de desenvolvimento. Na verdade, “absolutamente nada se transmi-

te”, diz Ingold (2008: 21). O que, sim, encontramos é um “redescobrimento guia-

do”, isto quer dizer que cada geração mostra o que fazer à geração seguinte. In-
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gold chama esse mostrar de “educar a atenção”. A ênfase está colocada não na 

reprodução, mas na criação continuada. Nesse processo emerge o ser humano 

como “um centro de consciência e agência, no qual os seus processos têm res-

sonâncias com os processos do entorno” (Ingold, 2008: 22).

O ponto central do argumento é que, nessa unidade que emerge no 

processo de desenvolvimento, o organismo-pessoa, não faz sentido separar o 

corpo do organismo, ou a mente do corpo, ou o coletivo do individual. Deverí-

amos, assim, falar tanto de corporeidade [embodiment] quanto de mentalização 

[enmindment], dado que seriam dois modos de descrever o mesmo fenômeno 

(Ingold, 2000: 170).6 Nessa perspectiva ecológica e relacional, já não faria sen-

tido separar nem o organismo da pessoa, nem esse organismo-pessoa do en-

torno porque o que está em processo de desenvolvimento é a totalidade for-

mada. A perspectiva da obviação compõe o que Ingold chama de um pensa-

mento relacional; consistiria em tratar o “organismo não como uma entidade 

discreta e pré-programada, mas como um lócus de crescimento e desenvolvi-

mento concreto dentro de um campo contínuo de relações” (Ingold, 2008: 31).

Até aqui tentei mostrar os desenvolvimentos que levaram Ingold a 

repensar as relações entre as dimensões constitutivas do sujeito que histori-

camente eram, e são, separadas nas dimensões biológicas, culturais e psico-

lógicas. Essas separações deram lugar a polêmicas interessantes e ao mesmo 

tempo problemáticas sobre o estatuto das emoções nas diferentes culturas, 

por exemplo. Um segundo passo na construção da perspectiva ingoldiana está 

explícita nos textos mais recentes nos quais se conceitualiza a percepção de 

ambiente como emaranhados de linhas de vida.

AS mAlHAS DE lINHAS DE vIDA

Há algum tempo venho pesquisando as relações entre médicos e usuários no 

sistema de atenção primária de saúde; nesse caminho, interessado na expe-

riência terapêutica no programa de saúde da família, fui levado a focar no 

conceito de rede e, através dele, a entender o sistema de saúde como um 

conjunto de redes que se interpenetram. Nessa pesquisa falávamos7 de rede 

oficial de saúde, para fazer referência ao sistema, e de como essa rede se re-

lacionava com as que chamávamos de redes intersticiais de saúde, para indi-

carmos as redes de vizinhança, de terapeutas “alternativos”, religiosos ou não 

(Bonet & Tavares, 2006; 2007). 

Posteriormente, na pesquisa sobre emoções e itinerários de cuidados 

terapêuticos na rede de Clínicas da Família no Município de Rio de Janeiro, 

minha atenção se voltou para os percursos, pelos caminhos através dos quais 

os usuários buscam receber atendimento.8 Em outras palavras, fui atraído pela 

circulação dos usuários pelo sistema; assim, fui ganhando interesse pelos 

processos; o sistema de saúde passou a ser considerado como um processo. 
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Nesses deslocamentos pelo sistema de saúde, os usuários vão estruturando 

o próprio sistema, o que frequentemente não coincide com a estrutura que os 

gestores do pensaram para ele. Em outras palavras, ao se movimentarem pelo 

serviços, os usuários tomam decisões e, com elas, vão construindo uma his-

tória. Ao fazer um caminho pelo sistema se constrói uma história. Esses 

movimentos se realizam no processo de “habitar” o mundo, ou, no nosso caso, 

“habitar” o sistema de saúde. Ingold sugere que o modo pelo qual andamos no 

mundo é pautado não por mapas dentro das nossas cabeças, mas por “matri-

zes de movimentos” que configurariam o que ele chama de “região”. Nessas 

regiões, os lugares não têm uma posição, mas, sim, histórias (Ingold, 2000: 

219). Então, quando buscamos e encontramos um caminho, contamos uma 

história; assim, os lugares são unidos pelas histórias de seus habitantes. In-

gold propõe que 

o mundo não é pré-montado para ser ocupado pela vida [...] caminhos da vida 

não são predeterminados como rotas a serem seguidas, mas têm que ser conti-

nuamente elaborados sob nova forma. E esses caminhos, longe de serem inscri-

tos sobre a superfície de um mundo inanimado, são os próprios fios a partir dos 

quais o mundo vivo é tecido (ingold, 2000: 242).

Para pensar este mundo vivido ao longo do qual nos movimentamos, 

no livro Being alive (2011), Ingold vai trabalhar a ref lexão de que a “vida” está 

relacionada com o processo de desenvolvimento, que se faz ao longo de linhas 

de fuga e não de fechamento. Nesse momento, Ingold propõe a noção de ma-

lha [meshwork], entendida como um emaranhado de linhas de vida, cresci-

mento e movimento (Ingold, 2011: 63). Nesse emaranhado de linhas de fuga, 

as linhas não se conectam, mas são linhas ao longo das quais se percebe e se 

atua. São linhas de vida. O meio onde a vida se faz (o enviroment) é, para Ingold, 

não uma rede de pontos interconectados, mas um emaranhado de linhas 

entrelaçadas. 

Para Ingold, a ação no mundo não é o resultado de uma agência distri-

buída em torno da rede, mas, antes, emerge do jogo de forças que é conduzi-

do através das linhas da malha (Ingold, 2011: 92). Usando a teia de aranha 

como metáfora, Ingold afirma que

a rede não é uma entidade. Ou seja, não é um objeto independente fechado que 

está definido contra outros objetos com os quais pode então ser justaposto ou 

unido. É, sim, um pacote ou um tecido de linhas, fortemente unificadas, mas 

com alguns pontos em aberto, sem conexão, que se agrupam com outras linhas 

de outros agrupamentos (ingold, 2011: 91).

Assim, as linhas da teia de aranha, que são produzidas por materiais 

do próprio corpo da aranha, permitem que ela sinta quando um animal fica 

preso nela. A teia não é uma coisa diferente da aranha – faz com que ela seja 

possível; nesse sentido, é a sua condição de possibilidade. A teia é produto do 
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movimento da aranha, os fios são feitos à medida que ela trilha o ambiente; 

são linhas de percepção e ação (Ingold, 2012b: 40). 

A ideia-chave de Ingold é que nós nos movemos em um espaço f luido, 

no qual a nossa atividade, como organismo-pessoa, deve ser entendida como 

um aspecto do desdobramento do sistema total de relações, composto pela 

presença corporificada em um meio ambiente específico (Ingold, 2011: 86).9 

Assim, a teia e a aranha se produzem mutuamente, conjuntamente. Daí que 

Ingold desenvolve o esquema de “correspondência” [togetherness], através do 

qual se podem pensar os modos nos quais as linhas se juntam e se respondem 

mutuamente (Ingold, 2012: 47). As linhas de vida são linhas de devir, de ma-

neira que, quando um inseto cai na teia da aranha, esta não liga a aranha ao 

inseto, mas as linhas dos dois insetos operam um como contraponto do outro 

(Ingold, 2012b: 41).

A partir dessa perspectiva, a ênfase estará não nas formas, que para 

Ingold constituiria um momento posterior, produto do processo de fechamen-

to das linhas sobre si mesmas, mas nos f luxos, nas linhas de crescimento e 

vida, emaranhadas ao longo das quais a vida acontece. Já não lhe interessam 

os objetos autocontidos, mas, sim, observar como esses interagem com o meio, 

como se estendem para além deles mesmos. Ou, para usar a metáfora dele 

próprio: como vazam. As coisas vazam (Ingold, 2012b: 42). Esse processo per-

manente do extravasar das coisas é o que Ingold chama de trazer as coisas 

de volta à vida. As coisas estão na vida porque vazam, porque estão no f luxo 

constante; daí que não lhe interessem as formas que surgem quando se freia 

o f luxo da vida, quando se freiam os processos.

Essa ênfase nos f luxos está relacionada diretamente com a ideia de 

movimento “ao longo de”, que Ingold chama de f lâneur [wayfaring]. Seria não 

um movimento que busca conectar pontos, mas um movimento que “busca 

continuar andando” (Ingold, 2012: 46). O f lâneur é um movimento de seguir 

para adiante, de se mover; e nele se encontram os diferentes devires (huma-

nos, animais e outros), que constituem e que se constituem no próprio movi-

mento. O objetivo, no esquema ingoldiano, já não será entender os processos 

que conectam dois pontos, mas entender o movimento entre um e outro 

ponto. Nesses diferentes devires, projetam-se linhas ao longo das quais se 

vive a vida. Por isso que são linhas de vida (Ingold, 2012: 63). 

Um último conceito complementa o de f lâneur: é o de itineração. Este é 

um movimento para frente e que envolve criatividade e improvisação. A iti-

neração não conecta pontos, mas consiste em um sistema aberto de improvi-

sações (porque acontecem no desenrolar da ação) e ao longo da qual a vida é 

possível. As itinerações não se dão em um mundo em rede que preexiste, mas 

em uma malha de linhas de vida que se produzem na mesma itineração. Vol-

tando à metáfora da aranha: sua teia é um produto da itineração dela e torna 

a sua vida possível. A teia é condição de existência da aranha.
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REPENSANDO OS ITINERáRIOS DE cUIDADOS 

E OS SISTEmAS DE SAúDE

Após esses rápidos e interessados comentários sobre algumas ideias de Ingold, 

posso retomar o objetivo inicial e propor uma passagem da noção de itinerá-

rios terapêuticos para a de itinerações na busca de cuidado. Parece-me óbvia 

a relação dessa proposta com a minha itineração pela obra do Ingold; a ideia 

básica que sustenta a proposta é pensar os itinerários como processos abertos, 

em permanente f luxo, e sujeitos a constantes improvisações criativas dos 

usuários e dos profissionais envolvidos nos processos cotidianos da vida. 

Menos óbvio é o corolário dessa perspectiva com ênfase nos f luxos e 

nos processos, e que está associado à concepção de malha de Ingold: se os 

itinerários estão sujeitos a constantes improvisações dos agentes, então não 

se pode falar de percursos previstos e, portanto, de uma rede que preexista 

aos movimentos dos agentes, mas de uma malha de linhas que vai sendo 

construída nos f luxos e nos processos.

A perspectiva sobre os itinerários que estou propondo no presente tex-

to busca explicitar uma associação e contribuir para a compreensão dos modos 

de circulação dos usuários e dos profissionais pelo sistema de saúde. O concei-

to de cuidado será entendido como uma categoria situacional e metafórica. Isto 

quer dizer que tem uma qualidade mais f luida e mais plástica. O fato de ser 

categoria metaforizada, como defendemos em outro texto (Bonet & Tavares, 

2007), remete ao fato de que, quando os profissionais falam em cuidado, fre-

quentemente estão se referindo a percepções-ações que são diferentes de 

quando os usuários se referem à categoria de cuidado. Assim, o cuidar do 

profissional é percebido diferentemente do cuidar da mãe, por exemplo.

De forma complementar a esta característica metaforizada da categoria 

de cuidado, a perspectiva proposta aqui requer uma visão ampliada do cuida-

do. Já não estamos aludindo meramente a uma dimensão biológica ou terapêu-

tica no sentido biomédico, associada à saúde, mas a ações realizadas pelos 

usuários e que não são consideradas como ações de saúde, mas de cuidado. 

Nessas ações, mobilizam-se não somente os serviços de saúde, mas também 

a vizinhança. Com essa plasticidade ampliada o cuidado abrange, também, a 

dimensão política das ações cotidianas do cuidar, sejam dos profissionais ou 

dos usuários. Seguindo os desenvolvimentos de Joan Tronto, pode-se sustentar 

que o cuidar ocupa um espaço central na vida humana: “proponho que o con-

ceito de cuidado servirá como a base para repensar os limites morais e, por 

extensão, o terreno do moral e da vida política” (Tronto, 2009: 101). A dimensão 

moral se apresenta na ideia de que o cuidar se relaciona a uma passagem do 

dilema da autonomia ou dependência para a interdependência humana. Cuidar, 

para Tronto, implica um engajamento com o outro que conduz a uma percep-

ção-ação (Tronto, 2009: 102). E, finalmente, cuidar não se restringe à dimensão 
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individualista ou à diádica, mas envolve os objetos e o entorno onde as ações 

de cuidar são desenvolvidas e têm uma função social e política na cultura 

(Tronto, 2009: 103). Nesse sentido, cuidar é uma prática e uma disposição, mas 

estas duas características variam segundo as situações.

Percebe-se, claramente, como ao associar os itinerários a essa perspec-

tiva sobre o cuidado faz-se necessário um movimento de transversalidade dos 

campos, já que as práticas de cuidados envolvem dimensões biológicas, psico-

lógicas e culturais interagindo em um mesmo processo.

No que diz respeito à contribuição para o problema da circulação dos 

usuários pelo sistema de saúde e sua trajetória terapêutica, pode-se salientar 

que é uma questão que vem acompanhando as ciências sociais que lidam com 

o processo de saúde e doença há algum tempo. Entretanto, pode-se afirmar 

também que a produção associada ao conceito de itinerário terapêutico é 

relativamente recente (Cabral et al., 2011: 4434). 

Na área da antropologia da saúde, encontramos desenvolvimentos 

sobre o conceito de itinerários terapêuticos, ora de um ponto de vista mais 

teórico visando à sua conceitualização como fenômeno complexo carregado 

de simbolizações múltiplas (Alves & Souza, 1999; Bonet et al., 2009), ora pro-

curando descrever processos de busca de cuidado em contextos específicos, 

associados a grupos indígenas (Langdon, 1994), ou a classes sociais (Gerhardt, 

2006; Trad et al., 2010), ou a instituições hospitalares do Sistema de Saúde 

Pública no Brasil (Pereira, 2008), ou associados a instituições religiosas (Ta-

vares, 2012). Temos uma vasta produção sobre itinerários terapêuticos reali-

zada no âmbito da saúde coletiva, mas, neste caso, com um interesse voltado 

para a produção de práticas avaliativas do sistema de saúde que integre a 

perspectiva do usuário (Costa et al., 2009; Bellato et al., 2009; Gerhardt et al., 

2009); e ainda o já citado estudo (Cabral et al., 2011), no qual os autores tentam 

realizar um mapeamento da produção sobre o tema.10

O trabalho que pode ser considerado inicial na produção sobre o tema 

foi produzido por Alves & Souza (1999); nele, os autores realizam uma síntese 

de como o conceito de itinerários terapêuticos foi tratado na sociologia da 

saúde e se preocupam em empreender uma reavaliação da potencialidade 

teórica desse conceito. É nesta última questão que estou interessado, já que 

nessa passagem do texto os autores recomendam descer ao nível da experi-

ência, embora sem perder os macroprocessos socioculturais. Ao dirigir a 

atenção para a experiência vai ficar explícito que os agentes sociais “não se 

atêm a um único conjunto de estruturas cognitivas, que se possa identificar 

como a fonte última de significação” (Alves & Souza, 1999: 132); que os itine-

rários se referem a uma cadeia de eventos sucessivos que formam uma uni-

dade; que itinerário é o “nome que designa um conjunto de planos, estratégias 

e projetos voltados para um objetivo preconcebido: o tratamento da af lição” 

(Alves & Souza, 1999: 133); e, finalmente, que os itinerários são construídos 
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em um campo de possibilidades problemáticas (Alves & Souza, 1999: 134). Essa 

visão do itinerário terapêutico como sendo construído em um campo de pos-

sibilidades problemáticas nos conduz ao pensamento de que ele não é produ-

to de um plano esquemático e predeterminado, mas de um processo no qual 

as escolhas são analisadas: “somente no curso da ação [...] é que o individuo 

começa a interpretar a sua situação, suas ações e o estado de coisas resultan-

te” (Alves & Souza, 1999: 134). Estas escolhas são situacionais e se “encontram 

impregnadas de interesses, hesitações, incongruências, estratégias e confli-

tos”, já que guardam um caráter “f luido” porque os agentes não se filiam a 

um modelo interpretativo, mas a uma rede de relações sociais; entretanto, 

salientam os autores, as redes sociais não são entidades fixas e cristalinas 

(Alves & Souza, 1999: 135). 

Este trabalho se insere, como grande parte da produção da antropologia 

da saúde, na perspectiva fenomenológica e traz para o centro da reflexão a ideia 

de experiência e uma reabilitação do mundo sensível (Alves, 2006). Esta pers-

pectiva fenomenológica vai recuperar os modos de estar no mundo dos sujeitos; 

será fundamental entender as práticas dos sujeitos, a experiência do mundo. E 

esta experiência do mundo necessariamente nos orienta para a intersubjetivi-

dade e para a relação com as coisas no mundo. Como expressa John Law:

se os seres humanos formam uma rede social não é porque eles interagem com 

outros seres humanos. É porque eles interagem com seres humanos e com outros 

materiais também [...]. E se esses materiais desaparecessem, então também 

poderia desaparecer o que chamamos de ordem social (Law, 2003: 3). 

Ou seja, as coisas, os objetos também nos agenciam, produzem dife-

renças; portanto, geram transformações que modificam o curso das ações e 

dos f luxos nas redes.

Associada à perspectiva pragmática, com essa ênfase nos objetos que 

conformam as redes, e com um alargamento da concepção de experiência, en-

contramos uma proposta recente sobre como pensar os itinerários terapêuticos 

nos trabalhos de Fátima Tavares (2012). Nos seus estudos sobre a experiência 

religiosa no candomblé na Bahia, a autora se propõe a trabalhar com os con-

ceitos de acontecimentos e agenciamentos eficazes para refletir sobre os itine-

rários religiosos, mas a crítica ao conceito pode ser extensiva aos itinerários 

terapêuticos. Ela parte da ideia de que nos acontecimentos intervêm diversos 

conectores, tais como corpos, lugares e situações e seres espirituais; esses 

conectores se “agenciam” mutuamente de modo que, sem núcleos duros e sem 

fronteiras delimitadas, as experiências religiosas são replicadas em uma mul-

tiplicidade de sinais que extrapolam as identidades religiosas (Tavares, 2012: 

261). Para abarcar, então, essa experiência religiosa, o conceito de 

itinerário [talvez] não seja o mais adequado, pois toma como a priori a ideia de 

sujeitos (ainda que porosos e de delimitação f lexível) transitando e/ou cons-

truindo alternativas (o que poderia evocar uma experiência subjetivada). O 
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conceito de itinerário encontra-se implicado numa concepção de experiência 

que confere primazia à contingencialidade, imprevisibilidade e negociação das 

escolhas efetuadas pelos sujeitos (Tavares, 2012: 263). 

Para a autora, ao utilizar a noção de agenciamento, se aposta nas in-

certezas que se distribuem por todo o processo social, o que nos permitiria 

tomar distância das intencionalidades dos sujeitos. O foco passaria a estar 

nas contingencialidades dos agenciamentos locais e coletivos. 

Segundo Deleuze & Parnet, nos agenciamentos há estados de coisas, 

de corpos, misturas de corpos, ligas, há também enunciados, modos de enun-

ciação, regimes de signos. Nos agenciamentos 

os enunciados são sempre coletivos, que põem em jogo, em nós e fora de nós, 

populações, multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos. O nome 

próprio não designa um sujeito, mas alguma coisa que se passa ao menos entre 

dois termos que não são sujeitos, mas agentes, elementos [...]. O escritor inven-

ta agenciamentos a partir de agenciamentos que o inventaram, ele faz passar 

uma multiplicidade para a outra. O difícil é fazer com que todos os elementos 

de um conjunto não homogêneo conspirem, fazê-los funcionar juntos (Deleuze 

& Parnet, 1998: 65).

Deleuze e Guattari, no início do livro Mil platôs dizem: “Escrevemos o 

Anti-Édipo a dois. Como cada um de nós era vários, já era muita gente” (Deleu-

ze & Guattari, 1995: 11).

Vale perguntar quantos “eus” estão presentes em um encontro de cui-

dado entre um profissional e um usuário, ou quantos sujeitos estão agencia-

dos em um itinerário de cuidados? Ou isso não faz sentido, porque, quando 

se fala de agenciamento, esse próprio conceito entra em contradição com a 

ideia de itinerário e de sujeito? Ao escolher uma perspectiva fenomenológica 

temos que necessariamente nos ater a um sujeito e à sua vontade, ou esse 

sujeito que, sem dúvida, está no mundo, é agenciado de forma diferencial 

pelos outros sujeitos, pelas coisas e pelo ambiente?

Em um artigo interessante, Ricardo Ayres (2004) relata uma experiên-

cia da sua prática médica na qual encontra uma paciente que sempre chega-

va reclamando da espera; Ayres confessa que nesse dia não estava de bom 

humor, depois de ter trabalhado toda a manhã. Quando a paciente reclamou, 

ele teve vontade de revidar. Não o fez, mas se surpreendeu por ter pensado 

nessa possibilidade. Já na consulta, toma a decisão de fechar o prontuário e 

pede à paciente que fale da sua vida. Depois de superar a desconfiança em 

relação ao pedido, a mulher descreve a vida com o seu marido, o processo de 

migração para o Brasil, a construção da casa própria, de forma muito poética. 

Isto surpreendeu o médico que formara a imagem de uma pessoa sempre 

reclamando. Ayres concluiu que pela primeira vez tiveram um encontro tera-

pêutico; as mesmas coisas de sempre estavam presentes (prontuário, hiper-

tensão, reclamações, exercícios), mas os novos elementos eram eles dois e 
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seu encontro. Mas quem são os que se encontraram? Quais dois? Quantos 

foram os sujeitos que estavam presentes? A usuária que reclama ou a poeta 

imigrante, o médico que teve vontade de revidar ou aquele que se surpreende 

por ter cogitado sobre essa possibilidade? Qual é o agenciamento do prontu-

ário fechado? 

Essas ref lexões que exponho em relação à consulta relatada por Ricar-

do Ayres são pertinentes para qualquer itinerário de cuidados. É relevante 

perguntar-se como se fazem as escolhas e como se tomam as decisões, e, a 

partir delas, quais são os caminhos que se tornam possíveis, ou seja, que se 

tornam caminhos. Percebe-se que esses caminhos não preexistem a essas 

escolhas, nem a esses movimentos, mas eles vão sendo encontrados e cami-

nhados à medida que se tomam essas decisões.

Por isso proponho uma passagem do conceito de itinerários terapêuti-

cos para o de itineração em busca de cuidados. Como disse páginas acima, 

itineração sugere um movimento ao longo de linhas de vida, um movimento 

que implica improvisação e criatividade. Improvisar é “seguir os modos do 

mundo à medida que eles se desenrolam, e não conectar em retrospecto, uma 

série de pontos já percorridos” (Ingold, 2012b: 38). Improvisar é juntar-se ao 

mundo. Assim, as linhas ao longo das quais se vive a vida não preexistem, 

senão que se criam ao se movimentar pelo mundo; criam-se nesse improvisar. 

Essa improvisação se dá em um ambiente, que é o que cerca uma coisa; esse 

ambiente aparece, então, como um emaranhado de linhas entrelaçadas que 

Ingold chama de malha.

Com as noções de itineração e de malha, configura-se uma perspecti-

va da movimentação dos usuários mais plástica e mais f luida do que se uti-

lizássemos as de itinerários e de rede.11 A ênfase estará distribuída entre os 

serviços e as itinerações; neles e ao longo deles, porque nessas itinerações 

encontramos elementos para explicar as escolhas que definirão os próximos 

passos. No mesmo sentido de ampliação da perspectiva, ao associar as itine-

rações ao conceito de malha deixamos de pensar em termos de redes que se 

interpenetram ou que se conectam, e pensamos o sistema de saúde como um 

ambiente habitado pelos usuários e os profissionais. Assim, já não faria mui-

to sentido falar em “fora” e “dentro” do sistema de saúde quando pensamos 

nas itinerações dos usuários, porque estas podem levá-lo para um serviço ou 

para outro, ou para benzedeiras, ou para terapeutas religiosos. Nesse sentido, 

Alves e Souza se referiam à múltipla adscrição, no artigo comentado anterior-

mente, quando falavam em hesitações, incongruências e dúvidas na filiação 

ao modelo interpretativo da doença e, portanto, da atenção e do cuidado. 

Também a isto se referia Tavares, quando sustenta uma distribuição da agên-

cia em uma multiplicidade dos agenciamentos.

Para usar as metáforas de Ingold, os serviços seriam agregados de li-

nhas de vida, sempre abertos, que deixam linhas soltas que se associam com 
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outros agregados. Essas linhas são as consequências do trilhar o ambiente, 

por parte dos sujeitos e das coisas; são condições de possibilidade porque 

tornam possível que os usuários e os profissionais sejam, que se encontrem, 

que se relacionem. A imagem que permite visualizar essa malha não seria 

semelhante a uma rede, mas a um rizoma.

A imagem do rizoma nos dirige novamente à questão da associação 

entre itinerários, sujeitos e agenciamentos. Como dizem Deleuze & Guattari 

(1995), o rizoma se opõe ao modelo da árvore, das raízes. Um rizoma é uma 

multiplicidade, porque se define por subtração da unidade; entretanto, sempre 

está presente no rizoma o risco de nascer a árvore, a unidade (por isso não é 

uma oposição rizoma-árvore). As multiplicidades são rizomáticas e, portanto, 

não têm sujeito. Para responder à objeção de que essa “multiplicidade reside 

na pessoa do ator que a projeta no texto” (Deleuze & Guattari, 1995: 16), suas 

fibras nervosas formam uma trama. Finalmente, para os autores “não existem 

pontos ou posições num rizoma como se encontra numa estrutura, numa 

árvore, numa raiz. Existem somente linhas” (Deleuze & Guattari, 1995: 17).

A passagem dos itinerários e dos sistemas para as itinerações e as 

malhas permite que apareçam os f luxos, as linhas e as multiplicidades. Em 

outras palavras, permite enfatizar as relações e não as entidades, sejam elas 

serviços, usuários e profissionais. Cada um deles vai depender de como se 

agencia com os outros, e assim desenharão malhas diferentes, segundo as 

improvisações diferenciais que realizem.

Em outro texto desenvolvi a ideia de como nos cotidianos dos serviços 

se cria uma série de mal-entendidos entre os profissionais, gestores e usuá-

rios do sistema de saúde, por uma percepção diferente de como devem ser os 

itinerários terapêuticos (Bonet, 2013). Se pensarmos em termos de malhas e 

itinerações em busca de cuidados, as diferentes posições, e os mal-entendidos, 

se dissipariam em um emaranhado de linhas que é construído por todos na 

própria movimentação.

Recebido em 31/06/2014 | Aprovado em 10/09/2014
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NOTAS

* Gostaria de agradecer a leitura atenta e as correções su-

geridas por Lecticia de Vicenzi Braga. 

1 Ingold discorda de Bateson em relação à manutenção da 

única oposição que permanece na obra de Bateson, entre 

“criatura” e “pleroma”, ou entre forma e substância (In-

gold, 2000:16).

2 Otávio Velho está se referindo a uma aproximação entre 

Ingold e as antropologias da América do Sul.

3  É interessante que esse distanciamento de Bateson da an-

tropologia também se relacionava com uma falta de en-

tendimento entre ele e seus colegas ingleses, segundo se 

depreende da referência que David Lipset faz a uma fala 

de Edmund Leach: “no ambiente dos trabalhos da antro-

pologia social que se realizava naquele momento em Cam-

bridge não havia ninguém que verdadeiramente enten-

desse o que Gregory dizia [...] Os conceitos psicológicos e 

sociológicos que impregnam Naven era uma coisa que 

ninguém fazia” (Lipset, 1991: 160).

4  O segundo movimento poderia ser aquele ensaiado em 

Making, e os domínios seriam as 4 “as”: antropologia, ar-

queologia, arte e arquitetura.

5  A expressão biopsicossocial é frequentemente utilizada 

no campo da saúde para denotar aquelas perspectivas que 

se distanciam do reducionismo biologista da biomedicina, 

construindo, desse modo, os modelos em disputa, o bio-

médico e o biopsicossocial (Bonet, 2014; Camargo Jr., 1997; 

Menezes, 2004).

6  Nessa passagem, Ingold critica o paradigma da corporei-

dade proposto por Csordas, porque não abandonaria a opo-

sição entre cultura e biologia, somente reposicionando o 

corpo, que antes apareceria do lado da biologia, para o lado 

da cultura, mas manteria e reforçaria o dualismo cartesia-

no que dizia pretender desmantelar (Ingold, 2000: 170).

7  A pesquisa sobre a experiência terapêutica no âmbito do 

Programa Saúde da Família em Juiz de Fora foi realizada 

junto com Fátima Tavares (UFBA) e uma equipe de bolsistas 

de iniciação científica. O programa Saúde da família se es-

trutura em 1994 e atualmente forma o primeiro nível de 

atenção no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro; basi-
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camente propõe o atendimento da população através de 

equipes de saúde formada por médicos, enfermeiros e agen-

tes comunitários de saúde e se fundamenta nos princípios 

de territorialização, integralidade e continuidade (Bonet, 

2014). A pesquisa contou com financiamento da Fundação 

de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).

8  O sistema formado pelas Clínicas da Família é a imple-

mentação do Programa Saúde da Família no Município do 

Rio de Janeiro. Esta pesquisa conta com o financiamento 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Rio de Janeiro (FAPERJ).

9  Ingold fundamente essa perspectiva em três conceitos: 1. 

Espaço f luido, que colheu de Annemarie Mol e John Law; 

2. Mente, de Bateson; e 3. Rizoma, de Deluze e Guattari. 

Obviamente não seria oportuno desenvolver esses concei-

tos aqui, mas os estou mencionando porque dão uma ideia 

de percurso do autor.

10  Devemos salientar que esse artigo se embasa na produção 

publicada em revistas científicas e não inclui a produção 

realizada em livros e coletâneas.

11  Em que pese suas diferenças com Ingold, Latour (2006) já 

defendera uma noção de rede mais plástica, quando disse 

que a rede “não designa uma coisa que está ali fora e que 

teria uma forma aproximada de pontos interconectados, 

como uma rede telefônica, viária ou de esgoto” (Latour, 

2006: 189), seria uma “ferramenta que ajuda a descrever 

alguma coisa, e não algo que se está descrevendo” (Latour, 

2006: 190). Ingold faz menção a esta associação quando 

lembra que, nas primeiras conceituações da teoria ator-

-rede, as linhas da rede mais do que conectar eram linhas 

de devir (Ingold 2012b: 41).
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ITINERAÇõES E mAlHAS PARA PENSAR 

OS ITINERáRIOS DE cUIDADO. 

A PROPóSITO DE TIm INGOlD

Resumo

O objetivo do artigo é propor uma perspectiva diferente para 

analisar os itinerários de cuidados terapêuticos utilizando os 

conceitos de itineração e malha, extraídos da obra de Tim 

Ingold. Para tal objetivo é necessário realizar uma revisão dos 

conceitos e da perspectiva relacional proposta por Tim Ingold, 

que começa pelas concepções de obviação e da transversali-

dade dos campos para chegar à de itineração e dos emara-

nhados de linhas de vida. Não se pretende dar conta da obra 

de Ingold, mas utilizar alguns conceitos que permitam lançar 

nova luz sobre a questão dos itinerários terapêuticos.

ITINERATION AND mESHWORK TO 

RETHINK THERAPEUTIc ITINERARIES. 

ON TIm INGOlD

Abstract

The purpose of the article is to suggest a different perspec-

tive from which to analyze itineraries of therapeutic care, 

using the concepts of itineration and meshwork, taken from 

the work of Tim Ingold. To do so, it is necessary to review 

Ingold’s concepts and his relational perspective, beginning 

with the notions of obviation and transversality of fields, as 

well as itineration and meshworks of entangled lines of life. 

The aim of the article is not to do full justice to Ingold’s 

thought, but rather to use some of his concepts that may 

bring new light to the question of therapeutic itineraries.

Palavras-chave 

Itinerários terapêuticos; 

Cuidado; 

Itineração; 

Linhas de vida; 

Tim Ingold.

Keywords

Therapeutic itineraries;

Care;

Itineration;

Entangled lines of life;

Tim Ingold.



Seguramente todos conhecem, em maior ou menor medida, a obra de Eduardo 

Viveiros de Castro e a de Tim Ingold. Seguramente, também, poucos conhe-

cem a obra do antropólogo ítalo-argentino Marcelo Bórmida (1925-1978), por-

que, neste caso, corresponde a falar de uma “não-tradição”, termo que Andre 

Gingrich (2005: 62) usou para se referir à antropologia da língua alemã, e que, 

acredito, cai-lhe muito bem, já que sua antropologia se baseava na denominada 

Escola Histórico-Cultural (EHC), de origem germânica, formando, assim, parte 

de uma esquecida linha de trabalho que teve grande continuidade no passado, 

mas que hoje carece de uma positiva representação no mundo acadêmico.

Bórmida é possivelmente uma das figuras mais polêmicas da antropo-

logia argentina. O seu perfil foi resgatado pela primeira geração de antropó-

logos formados na Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA), todos eles 

extremamente críticos do seu pensamento e trajetória política, mas encanta-

dos com sua erudição e inteligência (Bartolomé, 1982: 7; Guber & Visacovsky, 

2006). Nascido em Roma, Bórmida estudou ciências biológicas na universidade 

homônima e trabalhou com o raciólogo Sergio Sergi até 1946, quando se esta-

beleceu na Argentina. Continuou seus estudos na UBA onde obteve os títulos 

de professor, licenciado e doutor quase simultaneamente e sob a orientação de 

José Imbelloni (1885-1967), antropólogo ítalo-argentino associado ao fascismo 

e ao peronismo. A capacidade de Bórmida para continuar com suas pesquisas 

e cargos na academia argentina apesar do convulsionado contexto político 
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da segunda metade do século XX é uma de suas principais qualidades (Bos-

chín, 1991-1992: 129; Guber & Visakovsky, 1999), ocupando o lugar central na 

antropologia argentina entre 1956 e 1978 (independentemente de os governos 

serem democráticos de facto ou não), e sua inf luência continuou até vários 

anos depois de sua morte.

Sobre a sua obra, se em um primeiro momento, que poderíamos situar 

em 1948, com a publicação de algumas resenhas, seus trabalhos são de clara 

e aberta adesão à EHC – na linha considerada Antropologia, orientada para o 

estudo da relação existente entre raça e cultura –, depois de 1956 vão paulati-

namente voltando-se para uma posição que denomina Etnologia, e que enfatiza 

o conceito de cultura. Porém, em um terceiro momento, no final da década de 

1960, sua posição começa a ser abertamente fenomenológica. Embora se saiba 

que as inf luências fenomenológicas foram comuns na antropologia e na so-

ciologia anglo-saxã da época, a abordagem de Bórmida parece ser totalmente 

independente dessas linhas de investigação e encontra-se mais próxima do 

desenvolvimento das etnologias germânica e italiana.

Neste artigo, centrado em minhas investigações a respeito do desen-

volvimento da antropologia na Argentina, vou analisar dois dos primeiros 

trabalhos de Bórmida abertamente etnológicos e fenomenológicos para, assim, 

explorar certas relações a partir da etnologia, com a obra de Viveiros de Cas-

tro e, da fenomenologia, com as posições de Ingold. Para isso também serei 

obrigado a ampliar o campo de análise para outros antropólogos argentinos 

vinculados a Bórmida, além de outros antropólogos e cientistas sociais do 

campo acadêmico anglo-saxão e francês. O sentido da comparação é tentar 

encontrar similitudes e diferenças, mas também ver até que ponto diversas 

questões de autores como Viveiros de Castro ou Ingold estão ancoradas tam-

bém em “resíduos de não-tradições”.

O ANTISSOcIOlOGISmO E A APROxImAÇÃO AO PóS-SOcIAl

No volume XII da revista Runa, editada pela Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidade de Buenos Aires apareceram os três artigos com as primeiras 

abordagens de Bórmida tentando desenvolver uma etnologia tautegórica.1 Para 

este autor, a etnologia é o estudo dos povos bárbaros, ou seja, do não-ocidental; 

e no caso do mundo indígena americano considerará que o locus central do 

seu pensamento e ação se encontra nas suas mitologias. Estas seriam de uma 

qualidade diferente dos relatos ocidentais, pois nas narrativas míticas “concei-

tos como ‘super-humano’, ‘humano’, ‘maravilhoso’, ‘extra-humano’ e inclusive 

‘histórico’, embora tenham um sentido bastante preciso na linguagem e na 

conceituação do Ocidente, não têm necessariamente o mesmo significado nas 

outras culturas, que são justamente aquelas de onde se originam, direta ou 

indiretamente, o mito, a fábula, o conto e a lenda” (Bórmida, 1969-1970a: 10). 
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Por isso, uma primeira crítica poderia ser dirigida a Bórmida tendo em vista o 

fato, assinalado por Ingold, de que, enquanto as culturas não-ocidentais estão 

sempre em algum lugar (neste caso, os indígenas americanos), o Ocidente 

está simultaneamente “em nenhum lugar” ou “em todas as partes” (Ingold, 

1993: 214). Os bárbaros de Bórmida estão claramente localizados; o mundo e 

o pensamento ocidental, não. Assim, o princípio que rege seu pensamento 

não será a igualdade, mas a diferença. Será claramente uma antropologia que 

desenvolverá “a arte das distâncias” (Viveiros de Castro, 2010: 17). 

Bórmida aceitava a existência de uma lógica interna do mito, porém, 

não da mesma maneira que se poderia apresentar em obras diferentes, mas 

tradicionalmente aceitas, da disciplina. Para Bórmida, assim como para seu 

mentor Imbelloni, e diferentemente de certos autores que hoje consideramos 

fundadores da antropologia e das ciências sociais em geral, como Durkheim, 

a etnologia não deve se distanciar totalmente da filosofia, mas beber dela. 

Essa inf luência da filosofia, entretanto, não implica “nem uma filosofia com 

gente dentro”, como apontou Ingold, nem necessariamente tomar conceitos e 

práticas indígenas para fazer uma filosofia própria, como considerará Vivei-

ros de Castro (2010: 201). O jogo de Bórmida é então contrário ao de Viveiros 

de Castro: não se faria uso do pensamento indígena para ampliar o mundo 

ocidental, mas se utilizaria dos conceitos da filosofia ocidental para entender 

o mundo indígena.

Tanto para Bórmida como para Imbelloni, há dois filósofos europeus 

fundamentais: um é Giambattista Vico (1668-1744), que, entre outras coisas, 

é considerado o primeiro a afirmar “que os contos populares procedem de 

culturas muito remotas no tempo e guardam relação com a organização so-

cial, jurídica e com a ética daquelas” (Bórmida, 1969-1970a: 10), assim como o 

responsável por ter cunhado um conceito muito caro ao difusionismo alemão: 

o da degeneração das culturas. O outro filósofo fundamental será Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1874) a quem Bórmida atribui ter fixado “a 

ideia de uma lógica interna dos relatos míticos [e] que a compreensão do mito 

começa quando se reconhece que não se trata de um mundo de imagens ca-

prichosas, mas de um mundo que possui uma peculiar necessidade (isto é, que 

se remete a certos princípios básicos) e ao qual, em consequência, lhe corres-

ponde certa realidade” (Bórmida, 1969-1970a:10). Mas “essa lógica” é diferente 

da que, por exemplo, poderia utilizar alguém com quem Bórmida vai discutir 

diretamente, como Bronislaw Malinowski, que apontava uma conexão íntima 

entre “de um lado a palavra, o mythos, os contos sagrados de uma tribo e, de 

outro, seus atos rituais, ações morais, organização social e inclusive ativida-

des práticas” (Malinowski, 1985 [1926]: 107); e simultaneamente diferenciava 

o mito (emotivo e intencionado) da História (como estudo desapaixonado do 

passado). Por isso, para Malinowski não há nada de real no primeiro, já que 

não serve como explicação de como a natureza funciona, nem como explica-



354

etnologia e fenomenologia. um comentário das obras de marcelo bórmida...
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 3

51
  –

   3
72

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

ção “desapaixonada” de como a história do grupo em questão se desenvolveu. 

Assim, verificam-se duas grandes diferenças entre a concepção de Malinowski 

e a de Bórmida. Uma delas é que, para o primeiro, o mito é um fato moral e 

só se compreende no seu contexto imediato, o da organização social “aqui e 

agora”; o mito é um relato que seria manipulado para criar coesão no grupo, 

mesmo em situações conflituosas. Afinal, é apenas uma construção social. 

De fato, na opinião de Malinowski, o mito aparece onde há conflito, não para 

acentuá-lo, e, sim, para tentar repará-lo; nesse caso, o autor antecede Edmund 

Leach, para quem o fato de contar uma história tem como propósito validar 

o status de um indivíduo e, por isso, denegrir o de outro (Leach, 1995 [1954]: 

309). Malinowski (com sua ênfase no equilíbrio) e Leach (com sua ênfase nos 

constantes desajustes entre a estrutura social, a cultura e os interesses dos 

indivíduos) iniciam um tipo de pesquisa que assume o caráter político como 

central no mito. Uma narrativa que, por um lado, faz referência ao passado, a 

seres sobre-humanos, transformações, erros etc., mas que na realidade trata-

ria do presente e tentaria solucionar ou manipular lutas políticas e questões 

de poder no interior dos grupos.

As contribuições que essa nova posição sociológica deu à antropologia 

são inegáveis. Mas Bórmida decide explorar outro viés. Não quer explicar o 

fenômeno do mito recorrendo a outro fenômeno; não quer subsumir o mito 

à política, à economia ou ao social. O fato de o mito fazer referência e ser 

manipulado para justificar ou disputar uma luta política atual é um tema 

menor que não chega a explicar nem o mito, nem o comportamento indígena 

na sua totalidade. Para Malinowski, o mito não é mais do que um ref lexo da 

organização social e só é compreensível no seu contexto social, posição que 

poderíamos denominar sociologismo. O dado, o real, o objetivo, encontra-se 

na organização social que o antropólogo pode chegar a descrever, e não nos 

mitos que os nativos podem chegar a contar. Assim, para Malinowski o mito 

“não diz nada que já não diga a mesma vida social” (Vernant, 1991: 203). Para 

Bórmida, ao contrário, o mito encontra-se no que o relato tem de geral, pois aí 

está o caráter necessário e real do mito.2 Considero essa crítica ao sociologismo 

um dos aspectos que trazem Bórmida ao debate atual, e que o aproximam de 

antropólogos contemporâneos como Viveiros de Castro ou Ingold: uma descon-

fiança de que toda esfera humana que não conhecemos (a religião, os mitos, 

as “irracionalidades”) seria traduzível para o que é suposto que conhecemos (a 

política, a economia ou “o social”). Contudo, a similitude também termina aí, 

porque nem para Viveiros de Castro, nem para Ingold haveria uma sociedade 

ou cultura como coisa aí fora. Porém, Bórmida considerou a cultura como algo 

que as pessoas ou os grupos portam. De qualquer maneira, não deixa de ser 

uma posição que foge do determinismo social.
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O mITO: vERDADE vIvIDA

O Bórmida da década de 1960 estabelecerá que “todo relato mítico é original 

desde que improvisado no momento seguindo o guia de um esquema genérico, 

o qual o narrador enriquece com os detalhes que constituem sempre uma cria-

ção individual” (1969-1970b: 58). Denominará isso consciência mítica. Aceita que 

o mito implica certos postulados morais, mas isso não é o essencial nele, pois 

“a exemplaridade não [é] uma característica necessária do mito e [não afeta] 

seu caráter essencial de verdadeiro” (Bórmida, 1969-1970a: 15). O importante 

é que para o nativo o mito é verdade.

Bórmida parece aceitar que, do ponto de vista da consciência mítica, o 

mundo não está dividido entre humanos e não humanos, e dirá que devemos 

levar ao limite essa concepção do mundo, analisá-la nos seus próprios termos 

e não traduzi-la para a linguagem ocidental:

Todo ritual aparece sob uma luz de coerência se partimos dos supostos que 

guiam a ação do caçador hiperbóreo: que a foca pensa e fala como o homem, que 

sobrevive à sua morte e se reencarna, que guarda com respeito ao homem uma 

relação de boa vontade e colaboração e que, no fundo do mar, existe uma velha 

monstruosa de quem os animais marinhos obedecem às ordens. Dito em termos 

gerais: que o mundo é uma estrutura social que inclui, em uma relação constan-

te, homens, animais e deuses. Toda vez que partimos dessa ideia básica, um 

sem-número de atitudes e seres, à primeira vista arbitrários e fantásticos, nos 

serão mostrados sob uma luz de coerência e adquirirão uma realidade particular 

e um sentido particular (Bórmida, 1969-1970a: 26).

O antropólogo ilustrado entenderá que “do ponto de vista do nativo” a 

foca pensa como o humano e no fundo do mar existe uma velha monstruosa da 

qual os animais marinhos obedecem às ordens. Mas, em seguida, esclarecerá 

que esses caçadores hiperbóreos “refletem” ou “representam” nos animais a 

“natureza objetiva” da sua organização social e fará coisa semelhante com os 

“seres sobrenaturais” como a velha que vive no fundo do mar. Em suma, nas 

palavras de Bórmida, eles tomam o mito como uma alegoria, mas como uma 

alegoria da qual nem o próprio indígena é consciente. O único consciente é o 

antropólogo. Agora, o que resta do fato de que para o indígena aquilo que conta, 

e nos conta, é concebido como real? Nesse conjunto de ideias de Bórmida é evi-

dente que a sociabilidade, a associação, não existe só entre seres humanos. 

Para o indígena a “estrutura social” vai além do que nós consideramos “huma-

nos” e inclui, nesse caso, a foca e a velha monstruosa que habita o fundo do 

mar. Para o indígena isso não é uma fantasia do tipo que poderíamos ver em um 

filme infantil da Disney – no qual, de forma alegórica, os animais têm caracte-

rísticas humanas –, mas é a própria realidade e a explicação do seu mundo.

Para Bórmida, esse não é só um problema do funcionalismo malino-

wskiano, mas também do estruturalismo:
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As “estruturas conscientes” de Lévi-Strauss referem-se somente ao aspecto ex-

terno, “morfológico” dos fatos culturais mutilados da sua face vivencial, isto é, 

separados do contexto de ação e de emotividade que constitui seu aspecto mais 

essencial […]. Um sistema de parentesco não é somente um conjunto de relações, 

uma estrutura que pode ser representada elegantemente por meio de esquemas 

gráficos, mas o patrimônio de ideias, crenças e vivências que tornam possível e 

dão sentido a essas crenças [e] de maneira alguma a reciprocidade, embora ex-

plique certo nível das relações de parentesco, é suficiente para explicar o horror 

sagrado perante o incesto (Bórmida, 1969-1970a: 37).

O mito, então, não é apenas um relato que se refere a como é ou deveria 

ser a organização social, mas um relato que emociona; e essa emoção não é 

uma coisa a mais para acentuar a norma, porém, na visão de Bórmida, teria 

uma validade em si mesma. Essa emoção não corresponde à estrutura, mas 

ao mundo vivido, e não subjaz a nada, mas é evidente em si mesma. Estes são 

dois pontos centrais da fenomenologia. Por essa razão, o que o mito afirma 

merece ser estudado em si mesmo.

Ironicamente, a análise da “estrutura”, tanto na sua acepção funcio-

nalista quanto na estruturalista é, para Bórmida, uma análise subjetiva da 

cultura indígena:

Um etnógrafo pode muito facilmente descrever uma cultura partindo da econo-

mia ou da organização social e considerar todos os seus outros aspectos em 

função dessas categorias […]; desde já essas formas de reducionismo são legíti-

mas e úteis para outros fins. O erro consiste em considerá-las como a única e 

verdadeira forma de descrever a cultura de um modo objetivo, quando na reali-

dade trata-se de uma interpretação subjetiva da mesma (1969-1970a: 44).

Um dos principais críticos da fenomenologia de Bórmida é Carlos Rey-

noso, para quem a fenomenologia em geral, e a de Bórmida em especial, é 

somente um tipo de aproximação emic (2006: 207). Porém, devemos levar em 

conta que aquilo que é habitualmente considerado distinção emic-tic é simulta-

neamente uma distinção hierarquizada de um suposto subjetivo-objetivo, em 

que a visão do nativo é subjetiva e a do pesquisador objetiva. Porém, deve ser 

ressaltado que Bórmida, nesse caso, está dizendo exatamente o contrário, e a 

interpretação subjetiva seria a do pesquisador que coloca no plano do objetivo 

o que ele concebe previamente ser real, e no plano da subjetividade aquilo que 

considera fantasia indígena. Isso ocorre porque para as teorias ortodoxas da 

cultura na antropologia a percepção que os nativos têm a respeito do mundo 

é sempre “indireta”: quem percebe não pode acessar o mundo diretamente, 

mas tem que descobri-lo, ou construi-lo, a partir da matéria-prima registrada 

através dos sentidos (Ingold, 1993: 219).

No caso indígena, Bórmida dirá que essa unidade entre humanos e 

não-humanos com vontade já está marcada pelos mitos de origem: no prin-

cípio – e à diferença das mitologias, filosofias e ciência ocidentais – todos 

eram humanos (Bórmida, 1969-1970a: 30). Essa seria a base do pensamento 
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americano. É interessante observar que Eduardo Viveiros de Castro afirma 

algo semelhante quando diz que no mito ameríndio “a condição comum aos 

homens e aos animais não é a animalidade, mas a humanidade” (Viveiros 

de Castro, 2010: 50). Primeiro foi a humanidade, e posteriormente, por causa 

de uma série de transformações, o mundo passou do humano ao animal, ao 

vegetal e ao mineral. A rigor, para Bórmida, nem os mitos falam do passado, 

uma vez que “o homem pode se introduzir nele a qualquer momento” (1969-

1970a: 23), nem assinalam que tudo foi humanidade no princípio, já que nas 

mitologias há sempre um resto do qual não se fala e que corresponderia ao 

que estava antes do começo (Bórmida, 1969-1970a: 30). Também não se en-

contra uma ideia clara da humanidade no pensamento americano, pois, como 

observa o autor, existe em muitos casos um mito para explicar a origem do 

homem e outro para explicar a origem da mulher, e ao mesmo tempo mitos de 

origem diferente para distintos grupos humanos. Por isso, identifica na cons-

ciência mítica uma “carência de um sentido unitário do humano” (Bórmida, 

1969-1970b: 59); o que posteriormente Viveiros de Castro (2010: 27) definiria 

como “uma das manifestações típicas da natureza humana, a negação da sua 

própria generalidade”.

REPRESENTAÇÃO OU PRESENÇA

Para Bórmida, o conto e a lenda podem ser degenerações dos mitos, mas 

simultaneamente uma narração profana não é necessariamente degenera-

ção, porque pode ser transformada em um mito, se mudar sua função. Por 

isso, não há, especificamente falando, nem evolução, nem degeneração. Para 

este autor, a tradição não é cumulativa, pois, como é oral, “vai se perdendo 

à medida que vão aparecendo dados mais novos” (Bórmida, 1969-1970a:17). 

Porém, essa contínua atualização não acarretaria mudanças. Por outro lado, 

as personagens míticas, seus heróis, têm a característica da atemporalidade, 

e seriam, segundo Bórmida, diferentes dos heróis bíblicos ou da antiguidade 

clássica europeia (Bórmida, 1969-1970a: 19). Seria esse um tempo do tipo 

circular em vez de linear. Observa-se, então, uma semelhança entre o pensa-

mento de Bórmida e as Escolas simbolistas, desenvolvidas em autores como 

Creuzer, Schelling ou Eliade, que opõem o símbolo ao signo. Este último seria 

arbitrário na sua relação com o que significa, faz referência a uma relação 

exterior a ele, à que remete como objeto de conhecimento (referente). Por 

outro lado, o símbolo acarreta um aspecto natural e concreto; está vinculado 

em parte ao que expressa. Por isso o símbolo mítico pode ser considerado 

tautegórico, não representa outra coisa, porém se apresenta e se afirma a si 

mesmo (Vernant, 1991: 200).

Agora, qual é a diferença radical a que se refere Bórmida? No final das 

contas, uma grande parte de nossas narrativas (escritas, visuais etc.) faz refe-
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rência a espíritos, fantasmas, vida além da morte e outra grande quantidade 

de fenômenos que consideramos “sobrenaturais” e que, embora no discurso 

científico não sejam aceitos como reais, do ponto de vista do senso comum, 

ao menos têm a dúvida acerca da sua existência admitida. Na perspectiva de 

Bórmida, para o indígena não existem milagres (1969-1970a: 31). Se o Ocidente 

em algum momento criou uma distinção entre aquilo que pertence a uma 

natureza exterior ao humano – e, em consequência, “mais objetiva”, “mais 

real” – e o separou daquilo que pertence à subjetividade dos seres humanos, 

separando assim o objetivo e o subjetivo, o natural e o cultural, a realidade 

e a fantasia, para uma grande parte da humanidade (entre eles os indígenas 

americanos) essa dicotomia não existiria. Eis, na sua concepção, a grande 

ruptura entre o pensamento ocidental e o pensamento mítico; que conduz ao 

erro conceitual de querer analisar um relato que é, “do ponto de vista nativo”, 

real, como se fosse uma fantasia ou um “reflexo” de algo mais real e objetivo 

que só o antropólogo pode acessar.

É claro que isso já foi analisado pela Escola Sociológica Francesa e pelo 

estrutural-funcionalismo britânico. Mas justamente para autores como James 

Frazer, o pensamento primitivo é lógico, porém errado (Frazer, 1996 [1922]: 75). 

Evans-Pritchard (1976 [1937]), por sua vez, aceita que o Azande acredite efeti-

vamente na bruxaria, mas em certo sentido o Azande não perceberia que, quan-

do se refere às forças da bruxaria, está na realidade se referindo, no sentido 

durkhemiano, às forças morais e sociais do seu grupo. Também para Frazer:

O selvagem concebe com dificuldade a distinção entre o natural e o sobrenatural, 

comumente aceita pelos povos já mais avançados. Para ele, o mundo está fun-

cionando em grande parte dominado por certos agentes sobrenaturais que são 

seres pessoais que atuam por impulsos e motivos semelhantes aos seus próprios, 

e como ele, propensos a modificá-los por apelações à sua piedade, aos seus de-

sejos e temores. Em um mundo assim concebido não vê limitações ao seu poder 

de inf luir sobre o curso dos acontecimentos em benefício próprio (Frazer, 1996 

[1922]: 33).

Algo semelhante era apontado por Durkeim e Mauss: “se descemos 

até às sociedade menos evoluídas que conhecemos, as que os alemães de-

nominam, com um termo um pouco vago, Naturvölker, tropeçamos com uma 

confusão mental ainda mais absoluta. Aqui, o indivíduo mesmo perde sua 

personalidade. Entre ele e o exterior, entre ele e seu totem, a distinção é 

completa” (Durkeim & Mauss, 1971 [1903]: 15). Pode-se ver como, para o pen-

samento da época em que Durkheim escrevia, a escola alemã tinha grande 

prestígio. Por outro lado, e à diferença de Bórmida, Frazer não vê uma ruptura 

radical entre o pensamento científico e a magia: “a magia rudimentar é o 

princípio da ideia moderna de Lei Natural” (Frazer, 1996[1922]: 33). Esse saber, 

diferentemente do científico, é um saber meramente prático e utilitário: “O 

mágico primitivo conhece somente a magia em seu aspecto prático; nunca 
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analisa os processos mentais nos quais sua prática está baseada e nunca os 

ref lete sobre os princípios abstratos entranhados nas suas ações […] para 

ele a magia é sempre uma arte, nunca uma ciência” (Frazer, 1996[1922]: 34).3 

Apesar das visões pejorativas sobre o humano não-ocidental dos pensadores 

europeus e da inf luência que suas ideias tiveram sobre o colonialismo oci-

dental, continuamos considerando-os “clássicos” e fazendo malabarismos 

para salvar suas maneiras de pensar. Não costumamos ser tão tolerantes 

com nossas próprias tradições. No caso de Bórmida, o saber contido no mito 

permite ao selvagem atuar no mundo no qual vive. Não é uma crença, mas 

uma experiência, e a rigor não é um obstáculo, mas algo produtivo. Por isso, 

voltando à ideia originária de Schelling, o mito precisa de uma compreensão 

tautegórica, não alegórica. Se seguirmos nesse último caminho, o da alegoria, 

estaremos procurando algo racional que se considera como essencial (como 

um fenômeno natural, uma relação de parentesco, um cisma político, uma 

prática econômica ou uma operação mental) da forma mítica, compreendi-

da como uma mera fantasia. Mas, para Bórmida, é preciso “procurar como 

também a forma é apresentada como racional e, portanto, como essencial e 

necessária” (Bórmida, 1969-1970a: 12). O mito não é, então, uma fantasia com 

uma essência real que o nativo, no fim das contas, não conhece; ele é real em 

si mesmo, no fundo e na forma. Mas é real só se o consideramos não dentro 

do contexto social do qual é parte, mas do mundo mental e vivido ao qual per-

tence. Assim, a partir da fenomenologia, o autor retoma um velho problema 

da Escola Histórico-Cultural, que é a análise da forma.

É claro que a Escola Histórico-Cultural propõe uma teoria das formas. 

Na antropologia física, ela está preocupada com as formas dos crânios e, em 

menor medida, com a somatologia; na arqueologia, está preocupada em tipifi-

car a forma dos objetos materiais e as técnicas utilizadas para sua construção; 

na etnologia e no folclore, com as formas dos rituais, as danças etc. Para Fritz 

Gräbener (1940 [1911]: 40), um dos primeiros e principais sistematizadores 

dessa escola, “a existência de cada uma das técnicas está unida à existência 

de determinadas formas de cultura”. É no critério da forma (e, dentro deste, 

na ornamentação e no estilo) que, segundo esta Escola, serão apontadas as 

normas, não só para a determinação do lugar, mas da pureza da cultura, algo 

muito importante para a EHC. Contudo, forma para a Escola não é exatamente 

o mesmo que forma tal como entendida nesta última fase de Bórmida. Para 

a EHC, o real está no objeto ou no modo como o relato foi compilado. Na for-

ma está a realidade, mas somente na medida em que nos permite distinguir 

uma cultura de outras de maneira externa (objetiva), ou seja, em relação a 

como cada cultura concebe a si própria. No entanto, nada de real há no caso 

concreto do mito; a única ressalva para que haja algo de verdade é que, como 

nos trabalhos da primeira fase de Bórmida sobre a história da Ilha de Páscoa, 

em vez de mitos, as narrativas sejam tradições históricas, ou seja, que tenham 
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um formato semelhante, mas inferior à História ocidental (ver Bórmida, 1951). 

Neste sentido, a EHC assemelha-se à tradição de pensamento antropológico 

anglo-saxão e francês: no melhor dos casos, o pensamento primitivo pode ser 

logicamente coerente, mas é sempre errado em relação à ciência ocidental, 

ou seja, quanto ao seu saber sobre como a natureza (e a própria vida social) 

realmente é. Por isso, finalmente, e no melhor dos casos, com a boa intenção 

do homem branco de salvar o nativo, o mito é analisado como alegoria ou 

como representação: em si mesmo não diz nada, é só fantasia, no máximo, 

de valor estético. Filtrado pelo especialista, porém, permite distinguir uma 

cultura de outra (no caso da EHC), ser uma ref lexão sobre a estrutura social 

ou certos conflitos políticos ou econômicos do grupo de onde a narrativa foi 

tomada (tal qual é concebido pelo funcionalismo e o estrutural-funcionalismo 

britânico), ou referir-se a uma operação mental formal para além do seu con-

teúdo (tal qual é desenvolvida pelo estruturalismo de Lévi-Strauss). O mito 

contado é concebido como real; isso implica que a concepção total do mundo 

daquele que o conta, sua ontologia e sua epistemologia, seja substancialmente 

diferente da do antropólogo? O que aconteceria se o mito saísse da razão e da 

lógica? Se vamos por este caminho, o mito não representa nada, não é metáfo-

ra, nem alegoria. É real, tautegórico, e implica uma presença: “a representação 

dramático-ritual de um relato mítico se confunde, em nível etnográfico, com 

os acontecimentos que representa, se fazendo, em certa medida, contempo-

râneo daqueles” (Bórmida, 1969-1970a: 13). A Escola Sociológica Francesa e o 

estrutural-funcionalismo distinguem entre um mundo real e objetivo (que é 

o do pesquisador) e um mundo construído e subjetivo (que é o do nativo). A 

fenomenologia de Bórmida não assume isso, tampouco concorda que uma cor-

reta tradução do mito seja dar-lhe uma lógica semelhante à ocidental (exterior, 

como em Malinowski, ou inconsciente, como em Lévi-Strauss).

O mito não é lógico nem de fundo, nem de forma, e é utilizado pelo 

primitivo para explicar como a realidade é. Parece então que para o nativo, à 

diferença do pensamento ocidental, o mundo não é coerente, e este fato não 

seria um problema, ou pelo menos um obstáculo, para nele se viver e dele 

ser parte: “em um mundo regido por vontades e intenções, com frequência 

caprichosas e imprevisíveis, a explicação da interferência arbitrária tem ple-

na vigência pois, no caso do fracasso, prestar-se-ia atenção, não às variáveis 

constantes, mas às variáveis variáveis que o determinaram” (Bórmida, 1969-

1970a: 25). Por isso, em termos metodológicos, “a tradução de um texto mítico 

resolve-se em uma hermenêutica do mito através do esclarecimento de seu 

sentido” (Bórmida, 1969-1970b: 62). Os seres e ações dos que falam não repre-

sentam, mas mostram sua presença. A rigor, essa ideia não tem nada de novo, 

nem de original, e só para citar um mentor do próprio Bórmida, lembremos 

as ideias de Oswald Menghin, que dizia que “o homem primitivo acredita em 

uma identidade mística entre o objeto e sua imagem e, consequentemente, 
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que também acontece com o original tudo o que ocorre com a imagem” (Men-

ghin, 1952: 19). Portanto, o objeto (o real) e sua imagem (a representação) são 

a mesma coisa. Para Bórmida, toda teoria (o mito) implica uma prática (o rito):

A concretude mais imediata desta ontologia existencial é o rito, no qual conhe-

cimento-de-mundo e ação-no-mundo se confundem em algo que bem pode ser 

considerado como um saber pragmático no qual a referência mítica proporciona, 

ao mesmo tempo, o conhecimento de realidade e as normas para atuar perante 

ela. Daí que mito e rito constituem quase sempre uma unidade inseparável, pois 

o primeiro é um conhecimento através de uma ação e o segundo é uma ação que 

tem sentido somente com referência a esse conhecimento atuado (Bórmida, 1969-

1970a: 21).

No Ocidente, a partir da interpretação que a Europa fez do pensamento 

grego antigo, “o mito define-se pelo que não é, uma dupla oposição ao real, 

por um lado (o mito é ficção), e ao racional, por outro (o mito é um absurdo)” 

(Vernant, 1991: 170). Na mesma linha, Ingold atribui a Bacon a distinção entre 

o mundo “em si” da realidade única que está na natureza (e só pode ser des-

coberta pela investigação científica) e os vários mundos imaginários que as 

pessoas de diferentes épocas e lugares invocam (mundo produto da ignorância 

dessas pessoas em relação à ciência e seus métodos), assumindo essas fan-

tasias como realidade (Ingold, 2012: 16). Assim, o imaginário é irreal, ou seja, 

aquilo que não existe4 (Ingold, 2012: 17). Bórmida também realiza uma distin-

ção radical entre o pensamento ocidental e o dos bárbaros. Contudo, afasta-se 

do pressuposto comum de que o pensamento do antropólogo seria um saber 

real e o do nativo, subjetivo, pois cada um dos saberes implica uma metafísica:

O esquimó atua não somente sobre a base de uma crença, mas também de uma 

experiência que a confirma […]. Por experiência a ciência moderna entende a 

verificação de algum fato; essa verificação se afirma em procedimentos baseados 

em certas ideias que a regem, mas que não são inatas ao homem e, sim, vão se 

afirmando ao longo do devir do saber ocidental. Todo o sistema demonstrativo 

da ciência tem valor e sentido apenas dentro de uma forma de conceber a reali-

dade, previamente definida de uma maneira implícita ou explícita, que é a que 

enunciaram e fizeram conscientes os fundadores da ciência moderna. Na cons-

ciência mítica também existe a verificação da eficácia de uma ação e os casos 

em que a experiência se manifesta negativa, segundo os princípios da ciência 

ocidental, podem ser explicados sobre a base de outras ideias essenciais que 

integram uma concepção de mundo diferente da que fundamenta essa ciência 

(Bórmida, 1969-1970a: 24).

Vimos mais acima quais são esses pressupostos: a ciência pressupõe 

uma natureza homogênea e previsível; a consciência mítica pressupõe um 

mundo heterogêneo e não previsível. Mas os dois mundos seriam eficazes. 

Encontramo-nos, assim, frente a um construtivismo radical, segundo o qual 

aquilo que “o antropólogo chama cosmologia é, para as pessoas estudadas, 

um mundo de vida” (Ingold, 2002: 14).
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O bárbaro, por sua vez, está relacionado a um tipo de pensamento que 

é irracional, no sentido de alheio à razão, e que Bórmida denominará consci-

ência mítica:

Um conjunto de formas de pensamento e de ação que permite e dá sentido a 

determinadas atuações e seres, tanto no mito como na vida de uma cultura […] 

como um todo integrado de estruturas de consciência que constituem a racio-

nalidade interna de um modo de ser e de atuar, que não teria nenhuma coerên-

cia a partir de uma concepção do mundo tal como nos é proporcionada pelo saber 

ocidental e pelas normas pragmáticas que deste são derivadas […]. Evitar o 

equívoco – tanto mais grave se é inicial – de conceber a consciência mítica como 

uma ciência mítica do mundo, vale dizer como um conhecimento da realidade 

que seria diferenciado do da ciência ocidental apenas por partir de premissas 

diferentes perante uma mesma situação (Bórmida, 1969-1970a: 23).

A explicação mítica, portanto, não é um teorizar desinteressado, mas 

uma forma de se relacionar com o mundo, uma forma de se estar com ele.

ETNOlOGIA E PERSPEcTIvISmO

O caminho subia e descia:  

“sobe ou desce da maneira que vai ou vem.  

Para quem vai, sobe; para quem vem, desce”.

Juan Rulfo, Pedro Páramo, 1955.

Como o mundo do bárbaro e do ocidental são, em princípio, substancialmente 

diferentes, o contato entre um e outro costuma ter características catastróficas:

Daí que o contato com a civilização ocidental faça surgir nos povos etnográficos 

problemas que oferecem matizes da tragédia. Confrontada sua verdade-para-a-

-ação a outra verdade que a vence e lhe priva da segurança que lhe brindava a 

sua, impossibilitado de assumir racionalmente essa nova verdade que lhe resul-

ta incompreensível, ficam presos em uma contradição insolúvel de um mundo-

-para-a-ação que entendem e que demonstra sua falsidade em seu fracasso e 

outro mundo – o dos brancos, sempre exitosos – que manifesta uma eficácia 

ininteligível e, portanto, não manejável. Daí a mimese incoerente desse estar-

-no-mundo triunfante, os sincretismos arbitrários, a assunção esporádica de 

traços isolados, desintegrados do fundamento de racionalidade e dos supostos 

que são sua razão de ser, o inevitável fracasso e a miséria cultural sem esperan-

ças (Bórmida, 1969-1970a: 27).

No entanto, o que ocorre depois do contato? Para a EHC, havia uma 

constante tensão entre encontrar tipos puros, sua mistura com outras raças 

e como esse contato teria ocorrido. Todo contato implicava a perda de uma 

pureza original. O que produzia e como se dava esse contato era um constante 

tema de debate. Uma raça mais ativa podia diretamente eliminar a passiva 

(assim se explicava o avanço dos araucanos do Pacífico – mapuches – sobre as 

raças que habitavam o Atlântico), mas também se colocava a possibilidade de 
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misturas racial-culturais terem criado novos tipos puros e estáveis. Discutia-

-se, ainda, casos de impermeabilidade cultural (como entre os colonos brancos 

da Argentina e os indígenas da Patagônia). Esses elementos dissonantes im-

plicavam aculturação. Para Gräbner (1940: 186), toda “atual unidade cultural 

está composta por vários complexos originariamente distintos”, e por isso, a 

fim de analisá-las, considerava adequado utilizar o conceito de aculturação, 

de Holmes, ou o de áreas de aculturação, de Ehrenreich, este último para as 

áreas de mútua aculturação (Gräbner, 1940: 187). Na concepção de Gräbner, 

que em parte apoiava o poligenismo da humanidade, esta foi rapidamente se 

degradando desde sua origem prístina, e o último momento de degradação 

foi o contato de grandes porções da humanidade dispersas sobre o planeta 

com o europeu.

Outro expoente da EHC na Argentina, Fernando Márquez Miranda, esta-

belecia uma hierarquia a respeito e observava que esse fenômeno produzia-se 

especialmente quando “povos de cultura superior tomam contato com seus 

vizinhos menos cultos”. Assim, “todos os grupos etnográficos diferentes 

que compõem o noroeste argentino, por exemplo – omaguacas, diaguitas, 

chaco-santiagueños – oferecem o claro espetáculo de empréstimos culturais, 

tomados da cultura incásica” (Márquez Miranda, 1940: XLV). O mesmo valeria 

para os araucanos,

a aquisição do cavalo, que modificou profundamente todo o conjunto de seus 

usos e costumes (até mesmo levá-los a abandonar suas armas tradicionais, o 

arco e a f lecha, para substituí-las pela bola de jogar e as boleadoras), ajudou-lhes 

a intensificar suas migrações sobre as planícies ocidentais da Pampa e da pro-

víncia de Buenos Aires, araucanizando a Pampa e a Patagônia, até chegar a for-

mar aculturações tão firmes e tão intricadas que o etnógrafo não consegue 

chegar a desatar. Para piorar, a predicação evangelizadora, em épocas relativa-

mente modernas, ao empregar, pela boca dos missionários – particularmente 

jesuítas – a língua quichua ou o guarani, ou ainda o próprio araucano, para o 

logro dessa penetração pacífica, reafirmou e robusteceu as primitivas acultura-

ções com uma ratificação linguística, toponímica e, por via da linguagem, etno-

gráfica, cujo verdadeiro e legítimo alcance não podemos, em todos os casos, hoje 

discriminar (Márquez Miranda, 1940: XLVii).

O Bórmida que está criando a Etnologia Tautegórica fará outra interpre-

tação do contato e afirmará que o indígena absorve práticas e bens ocidentais, 

mas os ressignifica para sua própria cultura. Não se desfaz da sua cultura, 

mas traz a outra – a do colonizador – para si mesmo. Então, o que parece as-

similação e perda da cultura nativa é, na verdade, uma assimilação de bens 

estranhos à cultura indígena:

Ao falar da inf luência da civilização ocidental em um relato mítico, falamos, 

principalmente, do que faz à sua “conceituação” e não tanto dos traços fáticos 

que dessa civilização possam proceder. Com efeito, a narração pode conservar 

toda sua estrutura interna originária, ou grande parte dela, mesmo quando 
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apareçam na sua ação elementos ergológicos ou personagens de comprovada 

origem ocidental. Assim, entre os Tehuelches existem numerosos mitos nos 

quais aparece o cavalo, o gado e, inclusive, as armas de fogo, sem que cheguem 

a perder estrutura própria da consciência mítica que os regem (Bórmida, 1969-

1970b: 58).

A função desse mito pode mudar mantendo sua estrutura, mas perden-

do sua qualidade de verdadeiro, condição fundamental do mito. Pode ocorrer 

ainda que

muitos dos traços “descidos” da cultura urbana para a cultura folclórica, embo-

ra mantenham uma identidade formal, sofrem um processo de reinterpretação 

e adquirem um novo sentido que não é mais o da concepção racional do mundo, 

na qual esses traços surgiram, mas outro que lhe brindam as estruturas da 

consciência mítica. [Por exemplo,] na medicina folclórica podem ser utilizados 

remédios ou produtos químicos da farmacopeia científica, mas um detalhado 

exame do seu uso nos revela que estão integrados em outro contexto técnico que 

não é da medicina ou da veterinária […]; é assim que o produto agirá não só com 

base nas suas propriedades “naturais”, isto é, ao efeito “real” que poderá exercer 

sobre a fisiologia do doente, mas também com base em um determinado “poder” 

(Bórmida, 1969-1970a: 49).

Vemos aqui claramente que o conceito de degeneração tal qual formula-

do por Gräbner desapareceu, e que esse processo não é exatamente acultura-

ção, tampouco impermeabilidade cultural. Os valores e bens do homem branco 

são tomados pelo bárbaro. Mas este possui a capacidade de assimilá-los ao seu 

próprio mundo, de tirar-lhes sua “racionalidade” e torná-los míticos. Como no 

famoso romance de Juan Rulfo, do qual retirei a epígrafe deste artigo, subir 

não é descer, ir não é vir, porque o que é visto e os passos com os quais se 

atravessa são diferentes em um sentido ou no outro. A perspectiva é diferente. 

Desse ponto de vista, não existe impermeabilidade cultural, nem aculturação em 

um sentido estrito. Os bárbaros, ou pelo menos alguns deles, não escolherão 

nem a resignação (se aculturar), nem a resistência (lutar por seus direitos no 

jogo da política moderna). Uma terceira opção seria a assimilação, mas esta 

muda de perspectiva dependendo de quem olha para ela. Para o ocidental (o 

etnólogo inclusive), será, por exemplo – e aqui utilizo um caso que o próprio 

Bórmida apresenta –, o fato de que os Pilagá da província do norte de Formosa 

se converteram ao protestantismo. Mas, para os Pilagá, o deus cristão foi in-

corporado em Asién, a deidade nativa (Bórmida, 1969-1970b: 58). Estritamente 

falando, esse fenômeno não é nem aculturação, nem resistência; é uma for-

ma de assimilar o outro, o invasor, o estrangeiro. Assim, o que é visto como 

passivo não deixa de agir.

Vejo nesse raciocínio de Bórmida – lembrando que os autores não ti-

nham conhecimento mútuo – algo semelhante ao que posteriormente Viveiros 

de Castro chamará de “perspectivismo ameríndio”: o fato de que “numerosos 
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povos do Novo Mundo (verdadeiramente todos) compartem uma concepção 

segundo a qual o mundo está composto por uma multiplicidade de pontos de 

vista: todos os existentes são centros de intencionalidade, que apreendem os 

outros existentes de acordo com suas perspectivas, características e capaci-

dades” (Viveiros de Castro, 2010: 33). Então, “a inferioridade do corpo social 

está integramente constituída pela captura de recursos simbólicos – nomes e 

almas, pessoas e troféus, palavras e memórias – do exterior (Viveiros de Cas-

tro, 2010: 145). Tal qual dizia Roy Wagner enquanto fazia trabalho de campo 

na Nova Guiné: “eles não me entendiam de forma diferente da que eu não os 

entendia” (Wagner, 1981: 20).

cONScIÊNcIA míTIcA E RAzÃO

Tanto Imbelloni quanto Bórmida consideravam que existem duas formas de 

abordar a temporalidade na antropologia: uma era a cronologia absoluta, que 

é obtida por análises estratigráficas, ou carbono 14, a outra era a cronologia 

morfológica, e implica que um grupo humano que vive simultaneamente a 

nós, os seres modernos, pode estar morfologicamente, em termos raciais e/

ou culturais, no passado da humanidade. A antiguidade e pureza de um tipo 

físico humano, um objeto ou uma prática (como um mito ou um ritual) se es-

tabelece a partir da análise da sua forma e estilo. Por isso o elemento central 

é a morfologia das coisas.

Bórmida continua com essa ideia em princípio e afirmará que “todo o 

mundo etnográfico se encontra submergido na pré-história, pois permanece 

sob o signo da consciência mítica […], e é a tomada de consciência desse afasta-

mento que permite recortar na humanidade o objeto próprio da etnologia e jus-

tificar, desse modo, a autonomia e a originalidade dessa ciência […]. Bárbaros: 

gente que não entendemos” (Bórmida, 1969-1970a: 35). Contudo, se a distância 

entre o bárbaro e o civilizado é tão grande, é possível uma etnologia? É possível 

ter um método para entender o outro? Ocorre que Bórmida dirá que, na verda-

de, a distância não é tão radical. Primeiro, porque, como já vimos, mesmo no 

ocidental existe uma metafísica, ou seja, um mito exemplar; e “a raiz última de 

qualquer comportamento ou crença do homem ocidental resolve-se em um ato 

de fé ou em uma afirmação voluntarista baseada em supostos racionalmente 

indemonstráveis” (Bórmida, 1969-1970a: 33). Por isso, a barbárie “não está li-

mitada a determinados povos nem a certa época da História, nem a algumas 

classes sociais, mas pode estar presente em todos e cada um dos homens. A 

consciência mítica, que constitui seu fundamento essencial, é, então, um pa-

trimônio potencial comum a toda a humanidade” (Bórmida, 1969-1970a: 38).

Nesta altura, o leitor pensará que poderíamos assimilar os postulados 

de Bórmida aos de Lucien Lévi-Bruhl (1857-1939). Imbelloni afirmava que a 

abordagem de Lévi-Bruhl era falaciosa porque estava baseada “em uma incor-
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reta nomenclatura que permitia permutar as concepções de lógica, raciocínio, 

conduta, experiência e impulso mágico-religioso” (Imbelloni, 1950: 220). De 

fato, o que foi exposto acima é muito semelhante ao último Lévi-Bruhl, o dos 

Carnets, nos quais afirma que não haveria uma mentalidade própria dos pri-

mitivos, mas uma parte da mentalidade humana em geral – relacionada com o 

afetivo, com a impressão produzida pelo insólito e o com temor do desconheci-

do – que poderia ser separada do resto, descrita e analisada; e o método mais 

simples seria fazer isso a partir dos povos primitivos (Cazeneuve, 1967: 43).

Para Bórmida, entretanto, não se trata apenas de uma postura de cor-

dialidade com o bárbaro sem um referente empírico, pois, como advertiu em 

seminário ditado por ele, La conciencia mítica en la cultura media urbana, “po-

demos comprovar a existência de inumeráveis práticas ‘supersticiosas’ em 

pessoas de educação secundária e universitária. Nelas pudemos encontrar 

quase todas as estruturas mais compreensivas da consciência mítica (potên-

cia, espaço e tempo qualificados, conceito social da natureza etc.)” (Bórmida, 

1969-1970a: 38). Isto é o que permite a compreensão do um e do outro.

PAlAvRAS FINAIS

Neste artigo quis fazer uma comparação entre um autor ítalo-argentino (ou 

uma esquecida linha de trabalho) com as análises mais contemporâneas de 

Tim Ingold e Viveiros de Castro. Tentei encontrar semelhanças, mais do que 

maiores diferenças; por isso não tomei como objeto o racismo de Bórmida, 

sua reificação da cultura ou sua dicotomização entre civilizados e bárbaros, 

questões estas que nada teriam a ver com os autores que são alvos da com-

paração. Ao contrário, enfocamos um Bórmida que desconfia da redução da 

vida a aspectos políticos ou econômicos, que assume que também não é pos-

sível reduzir a análise de um povo à sua estrutura, mas que devemos prestar 

atenção aos aspectos emotivos e experimentais, e que, sobretudo, devemos 

considerar ao máximo até que ponto o que os nativos afirmam é verdadeiro, 

real e funciona como o que é dado. Por essas razões acredito que a análise de 

Bórmida tem muito a ver com a dos outros dois autores.

O potencial de Bórmida e de muitos etnólogos, ao prestarem muita 

atenção às diferenças, é o de ser um bom antídoto para as posições assimi-

lacionistas; porém, acontece que, muitas vezes, veem claramente em outras 

sociedades aquilo que não querem ver na sua própria. Assim, se para Bórmida 

podemos estabelecer uma diferença quase radical entre o pensamento mítico 

(encontrado principalmente no bárbaro) e o pensamento racional (encontrado 

principalmente no europeu), o interessante de abordagens como a de Ingold é 

que a razão e o sensível estariam distribuídos igualmente em diferentes huma-

nidades. A razão e a emoção estariam presentes tanto no caçador quanto no 

cientista, mesmo que em magnitudes e momentos diferentes. Isso faz com que 
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o mundo “primitivo” não seja um reservatório, como em Bórmida, mas um tipo 

de mundo que, utilizando a diplomacia apropriada, pode acompanhar por um 

longo tempo o caminho do cientista, para quem, em certas circunstâncias, até 

o conhecimento do caçador pode ser um ensinamento. Assim, o senso comum 

não seria um conhecimento pré-científico, mas, ao contrário, a própria ciência 

teria muito de senso comum; ambos, o caçador e o cientista, estão no mundo e 

têm certo “êxito” habitando-o, consequentemente não podem ser tão diferentes. 

Tal posição abriria uma nova possibilidade de diálogo.

Como já disse, se partimos da posição de Bórmida que separa o pen-

samento ocidental (racional) do pensamento bárbaro (emocional), podemos 

facilmente acusá-lo de racista; e acredito que realmente ele era. A complexi-

dade está em que esse fato, que devemos criticar, não retira do seu trabalho, 

observando-o de outro ponto de vista, aspectos que ainda hoje nos permitem 

pensar no problema da alteridade. Até que ponto devemos defender a razão? 

Não seria ela, em última análise, uma criação do ocidente para, justamente, 

dividir aqueles que a têm e aqueles que não? Devemos nos esforçar em pro-

curar racionalidade em contingentes humanos que nunca a reivindicaram? 

Um dos giros interpretativos mais interessantes que, acredito, Viveiros de 

Castro deu à obra de Lévi-Bruhl, foi entender que “a ausência de conceito ra-

cional pode ser vista positivamente como signo da desalienação existencial 

dos povos em questão, manifestação de um estado de não-separabilidade do 

conhecer e o agir, do pensar e do sentir” (Viveiros de Castro, 2010: 62). Assim 

poderíamos também reler a Etnologia Tautegórica de Marcelo Bórmida.

Contudo, por que encontramos similitudes nesses três autores? Não 

vou dar uma solução a respeito, mas tendemos a pensar que esse tipo de 

semelhança ocorre porque todos eles, direta ou indiretamente, beberam de 

uma ou várias ideias originais, geradas por alguém em algum lugar e época, 

referentes à fenomenologia ou à etnologia. Mas e se as semelhanças não 

estivessem relacionadas à circulação das ideias, e sim ao fato de que esses 

autores, em lugares e tempos diferentes, encontraram situações empíricas 

semelhantes nos seus diferentes trabalhos de campo? Realmente os três, por 

exemplo, trabalharam em áreas onde o xamanismo ocupa um lugar central 

na configuração das cosmologias nativas. Não quero defender nem uma, nem 

outra tese, mas é verdade que a última posição nos traria de volta uma empre-

sa que autores como Ingold tentam promover: a empresa de voltar ao campo 

da ciência empírica e contrastável, sem que isso implique se subordinar aos 

parâmetros das ciências naturais.5

Recebido em 09/06/2014 | Aprovado em 18/08/2014
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NOTAS

* Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada no XI 

Congresso Argentino de Antropologia Social, realizado em 

Rosario, Argentina, em 2014. Sou grato a Gastón Gil, Ro-

sana Guber e Otávio Velho pelos comentários. 

1  Neste artigo analisarei apenas esta primeira abordagem, 

deixando os futuros desenvolvimentos de Marcelo Bórmi-

da para outra oportunidade.

2  Imbelloni também já tinha criticado o sociologismo na sua 

versão francesa (Imbelloni, 1945: 34).

3  A rigor, para Bórmida, também não existe uma diferença 

radical entre a magia e a ciência, mas as razões são justa-

mente as inversas: o cientista, como veremos adiante, 

também sustenta uma metafísica, ainda que ele a negue. 

Esse é outro dos pontos que, acredito, leva Bórmida, apesar 

dele mesmo, ao debate sobre a possibilidade de conceber 

múltiplas naturezas, assim como múltiplas modernidades.

4  Ingold também acrescenta que na ontologia medieval, os 

dragões existiam da mesma maneira que existia o medo, 

ou seja, não como um elemento do mundo real, mas como 

um fenômeno da experiência (ver Ingold, 2012: 19). 

5  Devo esta última observação a Otávio Velho.
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ETNOlOGIA E FENOmENOlOGIA. 

Um cOmENTáRIO DAS ObRAS DE mARcElO bóRmIDA,  

TIm INGOlD E EDUARDO vIvEIROS DE cASTRO

Resumo

Neste artigo, centrado nas minhas investigações a res-

peito do desenvolvimento da Antropologia na Argentina, 

analiso dois dos primeiros trabalhos de Marcelo Bórmida 

abertamente etnológicos e fenomenológicos, com o ob-

jetivo de explorar certas relações a partir da etnologia, 

com a obra de Viveiros de Castro, e da fenomenologia, 

com as posições de Ingold. Para tanto serei obrigado a 

ampliar o campo de análise para outros antropólogos 

argentinos vinculados a Bórmida, além de antropólogos 

e cientistas sociais do campo acadêmico anglo-saxão e 

francês. O sentido da comparação é encontrar similitudes 

e diferenças, mas também ver até que ponto abordagens 

de autores como Viveiros de Castro ou Ingold se ancoram, 

assim como a de Bórmida, em “resíduos de não-tradições”.

ETHNOlOGY AND PHENOmENOlOGY. 

cOmmENTS ON THE WORKS OF mARcElO bóRmIDA, 

TIm INGOlD, AND EDUARDO vIvEIROS DE cASTRO

Abstract

In this paper, which focus on my own researches on the 

development of Anthropology in Argentina, two of the 

first works by Marcelo Bórmida that are openly ethno-

logical and phenomenological will be analysed in order 

to explore certain relationships from the point of view of 

ethnology with Viveiros de Castro’s work and from that 

of phenomenology with Tim Ingold’s propositions. With 

this aim in view, the scope will be broadened so as to in-

clude other Argentinean anthropologists who are linked 

to Bórmida, as well as anthropologists and social scien-

tists from the Anglo-Saxon and French academic field. 

The comparison seeks to find similarities and differences, 

but also to show the extent to which the perspectives of 

Viveiros de Castro or Ingold, as well as Bórmida’s, are 

based on “residues of non-traditions”.
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Argumento neste artigo que aquilo que costumamos chamar de “arte contem-

porânea” não é uma categoria meramente cronológica na história das artes 

visuais, mas um novo “paradigma” no sentido definido pelo historiador nor-

te-americano Thomas Kuhn referente à produção científica (Kuhn, 1962). 

Tentarei demonstrar esta tese por meio da análise minuciosa das condições 

materiais, sociais, jurídicas e axiológicas sob as quais determinados objetos 

podem ser considerados obras de arte e menos sob aspectos estéticos. Assim, 

os leitores serão capazes de compreender o meu argumento, mesmo que nada 

conheçam sobre arte em geral e arte contemporânea em especial. 

O método por mim empregado pertence ao que na França chamamos 

de “sociologia pragmática”. Começarei com algumas observações sobre essa 

questão metodológica.

PRAGmATISmO

Na década de 1990, surgiu na França uma nova tendência chamada “sociologia 

pragmática”. Esta remete tanto ao “pragmatismo” norte-americano na filoso-

fia quanto à linguística “pragmática” (Heinich, 2009a). Salvo algumas dife-

renças em seus vários autores (Boltanski & Thévenot, 2006; Hennion, 2007; 

Latour, 2002), esta sociologia se apoia principalmente em pesquisas empíricas 

fundamentadas na observação cuidadosa de ações em seu contexto atual. 

PRáTIcAS DA ARTE cONTEmPORâNEA: 
UmA AbORDAGEm PRAGmáTIcA 
A Um NOvO PARADIGmA ARTíSTIcO*

Nathalie Heinich i
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Destarte, representa não só uma “vertente crescente de teoria cultural” (Sil-

ber, 2003: 427), mas também uma renovação importante. Com sua pretensão 

de ser principalmente descritiva e analítica, e não crítica, ela rompe com a 

“sociologia da dominação” de Pierre Bourdieu (Heinich, 1998b; 2009b); e já que 

alega que a relatividade das ações humanas baseada em seus contextos tem 

se tornado uma acepção comum, que já não precisa mais ser demonstrada, 

mas usada apenas como ponto de partida para o trabalho analítico, ela tende 

a ultrapassar os “estudos culturais” anglo-americanos e o “construtivismo 

social” (Heinich, 2010; 2011).

No campo da sociologia das artes, essa perspectiva “pragmática” não 

pode ser reduzida à demonstração de Howard Becker da natureza coletiva das 

atividades artísticas (Becker, 1982), pois não pretende demonstrar qualquer 

coisa, nem dispensar a crença comum na natureza individual da experiência 

artística; antes, a abordagem sociológica pragmática às artes se propõe a 

descrever o enlaçamento íntimo entre objetos e ações humanas a fim de enten-

der todo o conjunto de estruturas (incluindo estruturas simbólicas, como re-

presentações e valores) que compele e organiza as relações com a arte. Essa 

perspectiva não nos obriga a refutar a crença comum na natureza individual 

da arte, como o fez Becker, mas a entendê-la por meio de um esclarecimento 

de seus fundamentos axiológicos. 

Segue um exemplo para demonstrar como a perspectiva pragmática 

pode ajudar a descrever e compreender o que está em jogo em situações 

relacionadas às artes. Quando comentam os ready-mades de Marcel Duchamp, 

os eruditos alegam frequentemente que o artista teria declarado: “isto é 

arte”; isso, porém, não corresponde em nada aos fatos, como demonstra uma 

análise minuciosa daquilo que realmente aconteceu. Duchamp não disse 

nada: ele fez algo (comprou o mictório, pintou nele sua assinatura e a data, 

levou-o ao saguão onde o Salon des Indépendants recebia as obras de arte em 

Nova York e o instalou numa posição inversa); depois, após o mictório ser 

abandonado num saguão (não, porém, recusado, pois não havia júri), fez com 

que outros agissem. Primeiro, pediu que seu amigo Alfred Stieglitz publicas-

se uma fotografia da Fonte com um comentário em sua revista The Blind Man; 

depois aguardou. Passados quase quarenta anos, após ter se tornado uma 

figura artística proeminente, Duchamp decidiu produzir um pequeno núme-

ro de réplicas do mictório original (que havia se perdido) e vendê-las a ga-

lerias particulares e museus públicos a partir da década de 1950. Permitiu 

simplesmente que os intermediários culturais f izessem o seu trabalho, que 

trataram e enquadraram o objeto como obra de arte, segurando, descreven-

do, vendendo ou exibindo, iluminando e comentando o objeto (Camfield, 

1989; Heinich, 1998a). Assim Duchamp fez com suas ações o que um soció-

logo “pragmático” teria feito com palavras, ou seja, destacar a importância 

de intermediários no campo da arte.
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Para contar esta história deste modo, não tive que fornecer nenhum 

juízo de valor, nem mesmo uma interpretação: precisei apenas descrever com 

precisão as ações, os objetos e os contextos, baseando-me na reconstrução 

histórica providenciada pelos historiadores da arte. Levei em consideração 

também as diversas categorias de “actantes”, ou atores envolvidos nas situa-

ções descritas. Por fim, tive que supor que, por trás desses atores e ações, 

existe algum tipo de regras do jogo ou algum tipo de frames, que fornece aos 

atores e ações suas “condições de felicidade”, como teria dito Erving Goffman 

(Goffman, 1974; 1981). A abordagem pragmática permite esclarecer ou expli-

car precisamente essas regras ou frames, como pretendo demonstrar no caso 

da arte contemporânea. 

A perspectiva pragmática representa uma mudança real quando com-

parada com as abordagens mais conhecidas da arte. Diante de uma nova 

proposta artística como o ready-made, o historiador da arte explicaria como 

essa obra conquistou seu lugar na história da arte e como seu autor pode ter 

sido influenciado por obras anteriores, ou como poderia vir a influenciar obras 

posteriores. Um economista da arte descreveria como essa obra entrou pro-

gressivamente no “primeiro mercado” de galerias; depois, no “segundo mer-

cado” de leilões ou até mesmo de museus, e como seu preço continuou a subir. 

Um historiador da cultura ou um sociólogo da arte do estilo antigo explicaria 

como essa obra pode ser interpretada como uma testemunha visual da socie-

dade em que surgiu. Um filósofo ofereceria uma interpretação dessa obra para 

ilustrar um conceito ou determinado tipo de experiência existencial. Um 

sociólogo crítico denunciaria o quanto a “sociedade” demorou a reconhecer 

um artista inovador, ou quão injusto é “legitimar” uma pseudo-obra de arte 

produzida para os “dominantes” que “manipulam” a cultura a fim de colocá-

-la a serviço de suas “estratégias distintas”. Um sociólogo pragmático, porém, 

não critica, não avalia, não interpreta: descreve, analisa e, por vezes, escla-

rece relações, estruturas ou frames invisíveis – como farei agora em relação 

aos frames invisíveis da arte contemporânea.

ARTE cONTEmPORâNEA E A TRANSPOSIÇÃO DE lImITES

“Pós-modernismo”, “pós-vanguarda”, “artes plásticas” no lugar de “belas 

artes”, “plasticiens” no lugar de “artistas” são novos nomes que emergem para 

designar não só novos estilos ou movimentos artísticos, mas um novo perí-

odo de arte ou um novo modo de praticá-la. indicam provavelmente uma 

mudança paradigmática.

Mas será que a arte contemporânea é realmente um novo paradigma 

artístico, no sentido da definição de Thomas Kuhn, ou seria ela meramente 

um período artístico? Teríamos que falar em um novo período se ela inclu-

ísse toda a produção artística da atualidade; o que não é o caso, pois encon-



376

práticas da arte contemporânea: uma abordagem pragmática a um novo paradigma artístico
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 3

73
 –

 3
90

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

tramos hoje muitos artistas que praticam o pós-impressionismo, o pós-

-surrealismo ou o pós-expressionismo. A arte de hoje é composta por arte 

moderna (e, às vezes, até arte clássica) e arte contemporânea. Além do mais, 

algumas das principais figuras da arte contemporânea já morreram: Yves 

Klein, por exemplo, e Andy Warhol. A “arte contemporânea” não pode, por-

tanto, ser reduzida à arte de artistas vivos, já que que ela inclui artistas já 

falecidos e não inclui grande parte da produção artística atual. “Arte con-

temporânea” é uma categoria estética de arte, um tipo de “gênero” artístico, 

mas num sentido mais amplo do que aquilo que se costuma chamar de 

“gênero”: como categoria artística, a arte contemporânea se encontra no 

mesmo nível da arte clássica ou moderna, sendo que cada uma possui suas 

características próprias.

Em meu livro Le triple jeu de l’art contemporain (Heinich,1998a), sugeri 

algumas definições baseadas numa análise dos critérios usados para avaliar 

esses três modos de praticar e conceber arte. Permitam-me recordá-las rapi-

damente: a arte clássica exige que o artista execute o modelo padrão de figu-

ração, seja de forma idealizada ou realística. A arte moderna exige que o artis-

ta expresse sua interioridade, o que, muitas vezes, significa a necessidade de 

ultrapassar os padrões da figuração clássica ou até mesmo a própria figuração, 

como acontece no caso da arte abstrata. A arte contemporânea exige que o ar-

tista ultrapasse os limites do senso comum, não da figuração clássica, como 

no caso da arte moderna, mas da própria noção de arte, inclusive a exigência 

moderna de um vínculo entre a obra e a interioridade do artista.

Sendo principalmente um jogo com limites, a arte contemporânea 

rompe tanto com a arte clássica quanto com a moderna. Uma “instalação”, 

ou “performance”, não se enquadra mais na concepção clássica ou moderna 

de uma obra de arte, ou seja, de uma pintura enquadrada ou de uma escul-

tura num pedestal. Não demonstra mais nenhum vínculo entre a obra de 

arte e a interioridade, ou até mesmo o corpo do artista; e a ironia e a joco-

sidade são mais importantes do que a seriedade. Mediações técnicas ou 

sociais se tornam necessárias, juntamente com técnicas especiais como 

fotografia ou vídeo para garantir a durabilidade da obra. Além do mais, es-

sas técnicas fogem, muitas vezes, às regras dos museus, a rotinas econômi-

cas, a restrições de transporte e de seguro ou a técnicas de restauração. Em 

virtude de tudo isso, a arte contemporânea é mais do que um novo período 

artístico e mais do que uma nova categoria estética. Trata-se de um novo 

paradigma, que transforma completamente o mundo da arte. Equivale a um 

novo paradigma na história das ciências, como pretendo demonstrar por 

meio de algumas observações.
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O NOvO STATUS DA ObRA DE ARTE

Na arte contemporânea, a transgressão mais importante dos critérios comuns 

usados para definir a arte é que a obra de arte já não consiste exclusivamen-

te no objeto proposto pelo artista, mas em todo o conjunto de operações, ações, 

interpretações etc. provocadas por sua proposição. isto é, de fato, uma questão 

sociológica, questão esta que precisa ser considerada por aquele que se aven-

tura no mundo da arte contemporânea. É a razão pela qual tantos permane-

cem do lado de fora, pois, às vezes, nem compreendem o que precisa ser 

compreendido: eles não conhecem as regras do jogo. Daí surge um conflito 

de paradigmas. 

Retorno ao exemplo mais famoso: a Fonte de Marcel Duchamp (o próprio 

fato de essa obra ter se tornado um emblema da arte contemporânea, apesar 

de datar da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de um período em que a arte 

moderna havia se tornado o novo paradigma, já comprova, por si só, que a 

“arte contemporânea” não representa um período na história da arte, mas uma 

categoria estética). Na Fonte, a obra de arte não reside na materialidade do 

objeto proposto (aqui, um mictório), mas no ato de propô-lo para uma expo-

sição no Salon des Indépendants; nas muitas histórias que narram como chegou 

a não ser exposto e como, por fim, ressurgiu quatro décadas mais tarde na 

forma de réplicas vendidas a algumas galerias e museus; nos muitos protes-

tos e até atos de vandalismo que provocou; nos comentários infindáveis que 

continuam a construir seu mito etc. Ou seja, a obra de arte abandonou o ob-

jeto produzido pelo artista para investir em contextos, palavras, ações, coisas, 

números... Daí a importância do contexto na arte contemporânea: é impossível 

contar a história da Fonte sem mencionar e explicar o contexto do Salon des 

Indépendants, a ausência de jurados, a presença de Duchamp entre os organi-

zadores etc. etc. 

Um exemplo mais recente é do artista francês Daniel Buren. Ele expõe 

suas listras aplicadas sobre peças de metal, colunas, paredes etc., mas sua 

obra de arte não reside naquele material listrado, como a maioria das pesso-

as suporia num primeiro momento por perceber a proposta conforme os pa-

radigmas clássico e moderno. A obra de arte consiste na forma como todo o 

ambiente é reconstruído e reorganizado por meio daquilo que Buren chama 

de “outil visual” (“ferramentas visuais”). A arte é encontrada, portanto, no 

contexto em que o objeto proposto (as listras) é inserido, e não no objeto em 

si. Enquanto o espectador não entender essa nova regra do jogo, não poderá 

apreciar ou até mesmo ver o que está em jogo. As experiências da psicologia 

da Gestalt com a percepção visual tratam exatamente disto: ou se vê um coe-

lho, ou se vê um pato; ou se veem as listras, ou se vê o ambiente. Passar de 

um para o outro depende apenas do tipo de paradigma que você aplica a tudo 

o que lhe é apresentado como obra de arte.
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isso explica alguns dos protestos violentos contra esse tipo de propos-

ta, ainda mais quando é financiado pelo poder público, comissionado e ava-

liado em nome do bem comum (Heinich, 1998b). Aqueles que contemplam 

esse tipo de obras de arte conforme o paradigma clássico ou, como acontece 

mais frequentemente, moderno, não conseguem entender como essas obras 

podem receber alguma forma de reconhecimento; inversamente, aqueles que 

as percebem conforme o paradigma sob o qual foram criadas não conseguem 

entender como algumas pessoas podem não perceber e aceitar tais razões.

A DIvERSIFIcAÇÃO DOS mATERIAIS

A transgressão dos limites da arte significa também o emprego de novos tipos 

de materiais ou modos de apresentação. instalações, performances, land art, 

arte corporal, vídeo, fotografias em cores em grande escala, multimídia e 

arte cibernética fazem parte do vocabulário básico do artista contemporâneo. 

Esta é outra grande diferença em relação à arte clássica e moderna, pois 

durante séculos, até o início da década de 1960, as artes visuais eram produ-

zidas com um pequeno número de materiais bem definidos: óleo, pastel, 

aquarela, lápis, carvão, água-forte; papel, tela, gesso, madeira ou pedra, ar-

gila, madeira, bronze... Agora, tudo mudou. Mesmo sem ver a obra, você 

consegue adivinhar que se trata de arte contemporânea apenas lendo sua 

descrição, como: “latão”, “feltro e graxa”, “telas de TV”, “corais e pão”, “mó-

dulos acústicos”, ou, em termos mais amplos, “materiais variados” ou “di-

mensões variáveis”. Consequentemente, a arte do restaurador também sofreu 

mudanças drásticas: a arte contemporânea suscita questões de restauração 

completamente novas, como atestam associações profissionais específicas 

e revistas especializadas.

Evidentemente, existem também pinturas e esculturas na arte contem-

porânea. Mas são relativamente raras e normalmente são expostas sem mol-

dura, no caso das pinturas, e sem pedestal, no caso das esculturas. Uma es-

cultura da arte contemporânea se parece mais com uma instalação, que apre-

senta uma relação específica com o espaço; e uma pintura da arte contempo-

rânea apresenta dimensões enormes, de forma que dificilmente pode ser 

emoldurada (o que, por sua vez, representa uma transgressão da exigência 

moderna conforme a qual a obra deve expressar a interioridade do artista), 

ou é feita de modo a se encaixar no espaço em que é exibida, exigindo assim 

uma continuidade entre tela e ambiente (o que, por sua vez, representa uma 

transgressão da definição clássica e moderna de uma obra de arte como ob-

jeto produzido por um artista).
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O DIScURSO SObRE A ObRA é PARTE DA ObRA

A extensão da obra de arte para além da materialidade do objeto produzido 

ou apresentado pelo artista inclui também o discurso sobre a obra. Uma obra 

de arte contemporânea quase nunca existe sem um texto, assinado ou não, 

escrito pelo próprio artista ou, melhor ainda, por um especialista – por um 

crítico ou curador.

Exatamente da mesma forma como o contexto se tornou parte da obra, 

o discurso sobre a obra se tornou parte da proposta artística. É por isto que 

hoje as escolas de arte – pelo menos na França – incluem em sua agenda pe-

dagógica também a mestria do discurso, como, por exemplo, “Ser capaz de 

falar sobre sua obra e de construir um texto em torno dela”.

Consequentemente, a descrição e, mais ainda, a interpretação, são 

atividades básicas na arte contemporânea. Ao contrário do que afirmam al-

guns críticos do senso comum sobre a suposta “vacuidade” da arte contem-

porânea, sentido ou significação de forma alguma estão ausentes: são exigên-

cias fundamentais neste mundo. Mas muitas vezes não dizem respeito à obra 

em si, nem mesmo à arte em geral, mas a toda a sociedade para a qual a arte 

contemporânea supostamente deve ser um espelho – melhor ainda se for um 

espelho crítico.

Uma das características específicas da arte contemporânea é a imple-

mentação de ideias e sensações ou emoções na mente e no corpo do especta-

dor. Essas sensações, porém, e ao contrário da arte moderna, não são apenas 

visuais e precisam permitir a possibilidade de uma interpretação. Na arte 

contemporânea, a “arte visual” tem se tornado mais hermenêutica do que 

visual. E mesmo quando tende a se tornar cada vez mais “sensacional”, como 

nas tendências mais recentes e populares, as obras não são introduzidas no 

mundo da arte contemporânea sem um discurso que as acompanhe – algo 

como um passaporte que permita à obra ultrapassar a fronteira entre o mun-

do ordinário e o mundo especial da arte contemporânea.

A ImPORTâNcIA DE mEDIAÇõES

Ultrapassar as fronteiras da arte em sua acepção tradicional significa também 

que uma relação direta entre espectadores ordinários e a obra se torna cada 

vez mais difícil, pois, além do discurso, é necessário um número de mediações 

para permitir que a obra se estabeleça no mundo da arte (Hennion, 1993; 

Heinich, 2009c).

Essas mediações pertencem a várias categorias. Pode tratar-se de 

profissionais, como curadores, críticos de arte, donos de galerias, peritos, 

historiadores da arte e também moldureiros, transportadores, corretores de 

seguro, restauradores, gráficos, elétricos, arquitetos de exposições, assis-
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tentes, palestrantes e, eventualmente, fotógrafos... Mediações podem ser 

instituições, como galerias, museus, centros de arte... Mediações podem ser 

objetos, como molduras, iluminação, luvas, termômetros, hidrômetros, eti-

quetas, revistas de arte, livros, fotografias, catálogos, arquivos, contratos e 

– para não esquecer o mais importante – as paredes de galerias e museus... 

Mediações podem ser palavras, como a assinatura do artista em cada obra, 

o nome de um grupo novo, o nome de um gênero novo, nomes de galerias e 

museus, panf letos, artigos, livros, teses, contratos jurídicos entre uma ga-

leria e o artista, entre o museu e um colecionador particular que possui uma 

obra... Mediações podem ser imagens e suas reproduções. E podem ser nú-

meros, a exemplo das datas das obras e seus preços.

Uma última categoria de mediações precisa ser acrescentada à lista: 

as representações mentais específicas às várias categorias de atores. Mas ao 

contrário de pessoas, instituições, objetos, palavras, imagens e números, 

essas representações não podem ser observadas diretamente: podem ser 

percebidas apenas por meio dos comentários sobre as obras (Heinich, 1998b) 

ou, às vezes, até por meio de gestos, como no caso do vandalismo (Gamboni, 

1997). Esses frames cognitivos ou limites mentais – ou “limites simbólicos” 

(Lamont, 1992) se manifestam como classificações genéricas (DiMaggio, 1987), 

critérios axiológicos, modelos biográficos; são mais ou menos incorporados 

em habilidades visuais ou corporais. Todos eles representam mediações de 

arte, que determinam a introdução de uma obra em uma categoria e seu po-

sicionamento na escala de valores. Os critérios artísticos implícitos compar-

tilhados por pessoas num contexto determinado são, portanto, mediações 

fundamentais, apesar de serem quase imperceptíveis – a não ser que sejam 

especificamente investigados.

Sem essas mediações, nenhuma obra sairia do ateliê do artista e en-

contraria seu caminho no mundo da arte. E assim que alguns dos critérios 

necessários para identificar uma obra de arte como tal estiverem ausentes, 

as mediações necessárias para seu credenciamento artístico se tornam mais 

ponderáveis e, portanto, mais demoradas. Essas mediações dificilmente exis-

tiam na arte clássica, principalmente quando a obra era comissionada; e eram 

menos necessárias na arte moderna, em que o mercado de arte dominava a 

maioria das interações de vendedores com compradores. Mas na arte contem-

porânea as mediações têm se tornado cada vez mais densas em virtude de 

sua necessidade crescente. Quanto mais uma obra se afasta das expectativas 

do senso comum, mais necessárias se tornam as mediações entre a obra e o 

público em geral. Pode-se dizer que as mediações se tornam mais necessárias 

na medida em que o “campo”, para usar um termo de Bourdieu, se torna mais 

autônomo, mais independente das regras ou expectativas ordinárias. isso 

explica a existência atual de numerosos atores dedicados à seleção, circulação 

e avaliação de obras de arte.
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cíRcUlOS DE REcONHEcImENTO

Esses mediadores ou intermediários de arte não pertencem a uma única ca-

tegoria, mas a quatro “círculos de reconhecimento”, como os chama o histo-

riador de arte britânico Alan Bowness (1989). Ele recorreu à imagem de cír-

culos concêntricos, em cujo centro se encontra a obra. O primeiro círculo 

representa os colegas, os outros artistas que reconhecem – ou não – o valor 

de uma nova obra; o segundo círculo, os especialistas em arte, como curado-

res e críticos de arte; o terceiro círculo, os donos de galerias privadas e cole-

cionadores; o quarto círculo, o público em geral. De círculo em círculo, au-

menta o número de seus membros, aumenta também a duração no processo 

de reconhecimento e diminui o nível de competência. Destarte, esse modelo 

abarca três dimensões: a proximidade espacial ao artista, a temporalidade do 

processo de reconhecimento e a relevância desse reconhecimento.

O que está em jogo na arte contemporânea é a inversão do segundo e 

do terceiro círculo em comparação com a arte moderna. Nesta, os donos de 

galerias e os colecionadores vinham em primeiro lugar, enquanto os curado-

res e a maioria dos críticos de arte costumavam descobrir o artista inovador 

apenas uma geração após suas primeiras exposições; na arte contemporânea, 

os curadores e críticos de arte seguem imediatamente ao reconhecimento 

pelos colegas, muitas vezes antes até de sua obra aparecer no mercado priva-

do. Quero citar apenas um exemplo famoso dessa inversão: na virada da dé-

cada de 1960, Leo Castelli, famoso dono de uma galeria em Nova York, con-

venceu Alfred Barr, diretor do Museum of Modern Art (MoMA), e Thomas Hess, 

crítico de arte da revista Art News, que o jovem e totalmente desconhecido 

Robert Rauschenberg merecia uma exposição no Museu antes mesmo de expor 

suas obras na galeria de Castelli (Cohen-Solal, 2009). Pela primeira vez, um 

artista entrou no mundo da arte por meio de uma instituição pública e não 

de uma galeria. Alguns anos mais tarde, o mesmo artista conquistou o “Leão 

de Ouro” na Bienal de Veneza – um ponto de virada na transferência de Paris 

para Nova York como centro de arte internacional (Guilbaut, 1983).

Foi também um ponto de virada na passagem do sistema de arte mo-

derna para a arte contemporânea. Foi, em outras palavras, aquilo que a soci-

óloga da arte francesa, Raymonde Moulin, chamou de mudança de uma arte 

“orientada pelo mercado” para uma arte “orientada pelo museu” (Moulin, 1992).

ESPAcIAlIzAÇÃO E INTERNAcIONAlIzAÇÃO

O espaço da arte contemporânea também sofreu grandes mudanças. Não se 

parece mais com o mundo da arte moderna, cuja lenda ainda alimenta nossa 

imaginação, de uma Paris mítica onde tudo girava em torno de Montmartre 

e Montparnasse. Hoje, Montmartre e Montparnasse nada mais significam, 
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uma vez que as galerias de arte se concentram em Marais, e os artistas fran-

ceses preferem viver nos subúrbios para fugir dos altos custos de alojamento 

no centro de Paris – se não se mudarem para Berlim ou Nova York.

Além disso, esse mundo se especializou muito mais no nível social, 

focado num público menor e mais elitista do que o público em geral que cos-

tumava formar filas em frente aos “Salons de peinture”. Ao mesmo tempo, 

tornou-se muito mais amplo no nível espacial: a arte contemporânea está 

totalmente internacionalizada. Em seu livro Seven days in the art world (Thorn-

ton, 2008), a antropóloga britânica Sarah Thornton fornece algumas informa-

ções interessantes sobre essa internacionalização: por exemplo, os passapor-

tes dos dois donos de galerias que ela observou estavam repletos de todos os 

tipos de vistos; e um artista em ascendência declarou que havia cancelado o 

contrato de aluguel do seu apartamento porque estava sempre viajando.

Na arte clássica, a mobilidade estava vinculada à exigência de comple-

tar a sua formação como artista num centro artístico como Roma; na arte 

moderna, mobilidade significava mudar-se para Paris ou passar uma tempo-

rada em algum outro lugar (como Picasso costumava fazer); na arte contem-

porânea, existe toda uma rede de museus, galerias e centros de arte dedicados, 

especializados e internacionalizados: os artistas simplesmente não conse-

guem trabalhar se não viajarem, o que vale, sobretudo, para aqueles que 

praticam performances – onde sua presença é a obra – ou instalações – onde 

eles mesmos organizam e supervisionam a produção da obra in situ.

Esta é a razão pela qual a arte contemporânea é totalmente cosmopo-

lita. Em um mundo em que o domínio da língua inglesa é um requisito abso-

luto, ainda mais agora que seu centro se transferiu de Paris para Nova York, 

como Serge Guilbaut demonstrou em seu livro de 1983, Comment New York vola 

l’idée d’art moderne (Como Nova York roubou a ideia da arte moderna) – um 

livro cujo título muito mais adequado seria “Como Nova York roubou a ideia 

da arte contemporânea”.

TEmPORAlIDADE: A IDADE DO REcONHEcImENTO

Devido ao número e à importância de intermediários na arte contemporânea, 

eles não formam apenas uma parte do “mundo de arte”, como diria Becker 

(1982), mas um “campo”, no sentido de Bourdieu: o que significa que são 

competidores. E devido à prevalência daquilo que chamo de “regime de sin-

gularidade” (régime de singularité) na arte moderna e contemporânea, origi-

nalidade, inovação e unicidade representam importantes critérios de valor 

não só na competição entre artistas, mas também entre curadores, críticos 

e donos de galerias. É por isso que os intermediários competem pela desco-

berta de artistas que ainda não chamaram a atenção do público, ou que 

ainda nem entraram no mundo de arte. Consequentemente, tendem a orien-
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tar sua escolha pelos artistas mais jovens com a garantia de serem os pri-

meiros a descobri-los. 

Em virtude disto, a temporalidade do reconhecimento sofreu uma 

aceleração dramática durante as últimas quatro décadas: enquanto um artis-

ta moderno, muitas vezes, precisava esperar muito tempo antes de realizar 

suas primeiras exposições, receber suas primeiras críticas e vender suas 

primeiras obras, um artista contemporâneo pode experimentar uma ascensão 

muito rápida na cena artística – como no famoso caso de Jean-Michel Basquiat, 

que teve um sucesso dramático logo depois de seu 20º aniversário. Ser jovem 

tornou-se uma razão para ser bem-sucedido, enquanto uma idade mais avan-

çada já é considerada uma desvantagem.

Este dado sociológico apresenta uma consequência estética importan-

te que concerne à prevalência da arte conceitual sobre outros tipos de ten-

dências artísticas. Em seu livro Old masters and young geniuses, o economista 

norte-americano David Galenson (2006) demonstrou que a criação artística 

tende a se dividir em duas tendências principais: os “mestres antigos” (como 

Cézanne), que demoram muito para alcançar seu alvo por meio de prática 

empírica e experimentos de longa duração; e os “gênios jovens” (como Picas-

so), que rapidamente encontram a ideia que pretendem realizar em sua obra. 

A idade de reconhecimento é, evidentemente, bem diferente nos respectivos 

casos. Por isto, o privilégio conferido aos artistas jovens, na maioria das vezes 

em virtude da competição entre os intermediários da arte, tende a criar ou 

reforçar o privilégio da arte conceitual na arte contemporânea.

NOvAS PRáTIcAS DE cOlEÇÃO

A arte conceitual implica um novo modo de colecionar arte, sendo esta outra 

característica do novo paradigma. Algumas obras conceituais existem apenas 

em forma virtual, como um contrato, um certificado, um mapa, um padrão. 

Mona Thomas, que escreveu um livro sobre colecionadores franceses de arte 

contemporânea, explica que um dos maiores colecionadores de arte minima-

lista e conceitual não precisa mostrar as obras que possui quando apresenta 

suas coleções: ele simplesmente abre um arquivo (Thomas, 1987).

No outro extremo, as pinturas da arte contemporânea quase sempre 

apresentam dimensões enormes – outra maneira de ignorar a exigência mo-

derna referente à expressão da interioridade do artista, já que suas dimensões 

significam a mediação de assistentes ou ferramentas especiais. Quando Frank 

Stella começou a produzir seus quadros enormes, Leo Castelli não sugeriu 

que os dividisse em duas partes, decidiu tão somente aumentar a porta de 

entrada da sua galeria (Cohen-Solal, 2009).

Formatos gigantes suscitam este tipo de problemas não só para donos 

de galerias privadas e, ainda mais, para colecionadores, que já não podem 
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mais comprar uma obra para pendurá-la na sala ou no quarto. Esses proble-

mas desafiam também os curadores de museus, que precisam lidar com a 

questão cada vez mais urgente do armazenamento: quando adquirem algumas 

pinturas ou instalações enormes, onde podem guardá-las com segurança se 

seus depósitos tradicionais já estiverem lotados? isso é um problema cons-

tante que os museus de hoje enfrentam.

instalações representam, ainda, outros problemas quando são comis-

sionadas para serem expostas numa instituição pública. Em virtude dos altos 

custos de sua construção – que muitas vezes já incluem uma tarifa para o 

artista –, ela, às vezes, precisa ser financiada parcialmente pela galeria que 

representa o artista. Mas, neste caso, a quem pertence a obra? À galeria, ao 

museu, ao artista? E quem terá suas despesas reembolsadas caso a obra seja 

vendida? As instalações e performances aproximam a economia das artes 

visuais da economia do teatro, da dança e da música. Assim, a arte contem-

porânea gera novos problemas jurídicos, para os quais ainda não foram en-

contradas soluções claras e consensuais. 

O PESADElO DO TRANSPORTADOR

Durante a Bienal de Lyon, uma mandala nepalesa foi criada in situ. Apesar de 

efêmera, após o espetáculo todos entenderam que ela não poderia ser destru-

ída, já que era considerada uma obra de arte no mesmo nível de obras mais 

clássicas da arte contemporânea; tampouco poderia permanecer naquele 

local, pois o espetáculo era um evento temporário. A única solução era trans-

portá-la para o museu que a comissionara. Mas como se transporta algo feito 

de areia? Os curadores decidiram entrar em contato com a equipe de queima-

duras do hospital mais próximo e pedir à equipe responsável pelo transporte 

de pessoas gravemente feridas que transportasse a mandala.

Essa anedota não é um caso isolado. Uma instalação não pode ser trans-

portada com a mesma facilidade como uma pintura ou escultura, mesmo que 

sejam grandes. Basta imaginar o que acontece quando o dono de uma galeria 

precisa enviar a um comprador uma obra de Joseph Beuys feita de cera, aço, 

feltro, manteiga e uma cadeira: antes de embrulhar os componentes, os trans-

portadores precisam anotar sua posição com o cuidado de um arqueólogo que 

descreve o conteúdo de uma escavação. E quando a obra consiste de uma gela-

deira em cima de uma caixa-forte, como a famosa obra de Bertrand Lavier, ima-

gine a dificuldade de convencer os transportadores de que essa geladeira vulgar 

precisa ser manuseada com o mesmo cuidado dedicado a uma pintura de Rem-

brandt, já que deveria alcançar seu destino em seu estado perfeito para produzir 

o efeito desejado pelo artista. A profissão do transportador de arte contemporâ-

nea exige habilidades específicas. E poderíamos dizer o mesmo sobre corretores 

de seguro, mesmo que não tenha tempo para desenvolver esse ponto aqui.
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O PROblEmA DAS REPRODUÇõES

A última categoria de problemas é a das reproduções. A princípio, a arte con-

temporânea não é uma arte que possa ser reproduzida, por causa da primei-

ra característica que mencionei: o fato de ela consistir não só do objeto pro-

posto pelo artista, mas de todo o contexto da proposição. Por isso, uma foto-

grafia fornece apenas uma evocação muito fraca de uma obra de arte contem-

porânea – muito mais fraca do que uma fotografia de uma obra clássica ou 

moderna. Uma descrição verbal – ou até mesmo uma narrativa, uma vez que 

o tempo muitas vezes exerce um papel importante na relação atual com a obra 

contemporânea – é muito mais eficiente.

Quero ilustrar isto retornando, uma última vez, ao nosso exemplo 

seminal: a Fonte de Duchamp. Uma fotografia não basta para descrevê-la 

fielmente; antes, é necessário explicar as regras do Salon des Indépendants 

onde foi proposta pela primeira vez (pois a regra da ausência de um júri foi 

violada pela recusa dos organizadores de considerá-la uma obra que merecia 

ser exposta); precisamos contar a história de Alfred Stieglitz, o amigo de 

Marcel Duchamp, e de sua revista de arte The Blind Man, que publicou a pri-

meira foto e o primeiro comentário sobre a obra; devemos fornecer uma 

lista das galerias, dos colecionadores particulares e dos museus que com-

praram uma réplica do mictório nas décadas de 1950 e 1960; podemos citar 

também os contratos de seguro e a extensa literatura produzida sobre o tema 

juntamente com os muitos protestos e até mesmo atos de vandalismo pro-

vocados pelas réplicas etc.

O mesmo vale para as antropometrias de Yves Klein, pois a história de 

sua criação faz parte da obra; o mesmo se aplica às performances de Josef 

Beuys ou às instalações de Christian Boltanski, cujo efeito sobre o público não 

pode ser evocado por nenhuma fotografia. Se a arte contemporânea é uma 

arte que deve ser narrada e não reproduzida, isto se deve não só à literalidade 

dos objetos, gestos ou palavras propostas pelo artista, mas também ao con-

texto em que ela se apresenta – incluindo as expectativas comuns associadas 

à própria noção de qualquer obra de arte.

Por isto, encerro este artigo sobre a arte contemporânea sem mostrar-

-lhes nenhuma obra de arte. Mas creio que, mesmo assim, tenham entendido 

o que quis demonstrar: a arte contemporânea representa um sistema especí-

fico ou, em outras palavras, um paradigma, que pouco tem em comum com 

o paradigma da arte moderna que continua a determinar a percepção artís-

tica de muitas pessoas – e de muitos artistas. Daí a profunda e continuada 

crise semelhante à crise científica analisada por Thomas Kuhn, à qual final-

mente retornarei para explicar melhor o que está em jogo com a emergência 

de um novo paradigma artístico, ou seja, uma verdadeira revolução na arte. 

Quero encerrar com algumas palavras sobre esta questão.
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cONclUSÃO: Um NOvO PARADIGmA

O próprio termo “paradigma” tornou-se bastante popular hoje em dia. Mesmo 

assim, possui um sentido útil e preciso na história das ciências. Espero ter 

conseguido demonstrar que esse sentido se aplica também à história da arte.

Em The structure of scientific revolutions (1962), Thomas Kuhn empregou 

o termo “paradigma” para designar a organização geral das noções compar-

tilhadas pelos cientistas em determinada época. Esse conceito ilumina os 

problemas da inovação conceitual quando esta não se encaixa no paradigma 

dominante, ou na “ciência normal”. Ou essa inovação não é aceita e, talvez, 

nem mesmo contemplada, ou ela vence a batalha das ideias científicas. Nes-

te último caso, provoca uma mudança paradigmática completa – uma revolu-

ção científica. Segundo Kuhn, a história das ciências precisa ser reconstruída 

a partir desse conceito.

Ao comparar arte e ciência, não alego que sejam semelhantes: isto 

corresponderia a um uso ordinário da comparação, não a um uso científico. 

A comparação científica consiste em evidenciar não só as semelhanças, mas 

também as diferenças entre dois itens para assim revelar suas características 

específicas. Na verdade, existem grandes diferenças entre ciência e arte: a 

primeira trata daquilo que o filósofo norte-americano John Searle (Searle, 

1995) chamou de “fatos ontologicamente objetivos” – a segunda, de “fatos 

ontologicamente subjetivos”; a primeira visa à verdade – a segunda, à beleza 

ou ao sentido; o propósito da primeira é solucionar um mistério – o propósito 

da segunda é criar uma experiência sensorial, emocional ou intelectual; a 

primeira permite uma assimilação rápida de um paradigma novo, pois se 

dirige apenas a especialistas, enquanto a segunda requer muito mais tempo, 

pois diz respeito também ao público em geral. 

No entanto, o conceito do paradigma, apesar de ter sido aplicado pri-

meiro à história das ciências, pode ser aplicado também à história da arte. 

Ele permite compreender o que aconteceu a partir dos meados do século XiX, 

ou seja, há um século e meio: a sucessão rápida de duas mudanças paradig-

máticas, primeiro da arte clássica para a arte moderna, depois da arte mo-

derna para a arte contemporânea – sendo que esta começou a surgir (na dé-

cada de 1960) quando a primeira mudança ainda não havia sido completa-

mente assimilada pela cultura popular. Daí a intensidade da crise artística 

com a qual nos deparamos e a dificuldade que temos de não só resolvê-la, mas 

até de perceber e entendê-la.

Talvez tenham notado que, para descrever o que podemos chamar de 

verdadeira revolução artística, não precisei recorrer a nenhuma teoria geral, 

apenas a um modelo: o modelo criado por Thomas Kuhn com seu conceito do 

“paradigma”. Como qualquer modelo, este também nos permite passar de um 

assunto e objeto para o outro para esclarecer como funciona, para expor suas 
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regras fundamentais ou sua gramática. A análise da gramática da arte con-

temporânea ou de um paradigma científico não depende de nenhum sistema 

teórico. Teorias são úteis apenas quando forem modelos que podem ser usa-

dos para entender melhor o mundo em que vivemos – mas não quando forem 

sistemas conceituais que usam o mundo real para construir teorias. Por isso, 

não usei palavras grandes como “globalização”, “identidade”, “pós-modernis-

mo”, “ascensão do individualismo”, “arte em geral”, “sociedade”, “cultura” etc., 

que parecem ter sido criadas especificamente para serem usadas em palestras 

realizadas em congressos sociológicos: dizem muito sobre as tendências e 

modas acadêmicas atuais, mas muito pouco sobre seus objetos. Espero que 

não tenham sentido muita falta destas palavras.
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NOTAS

* Este artigo resulta de palestra feita pela autora na Rese-

arch Network Sociology of Arts da European Sociological 

Association, em evento realizado de 5 a 8 de setembro em 

Viena, 2012 [N.E.]
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PRáTIcAS DA ARTE cONTEmPORâNEA: 

UmA AbORDAGEm PRAGmáTIcA 

A Um NOvO PARADIGmA ARTíSTIcO 

Resumo

As “artes” em geral representam uma perspectiva ampla 

demais para uma abordagem sociológica genuína, por 

isso, o texto focalizará especificamente as artes visuais 

e mais especificamente ainda as práticas da arte contem-

porânea. Apoiando-me em diversas pesquisas, tentarei 

demonstrar a interdependência recíproca entre as práti-

cas artísticas, as ações dos mediadores ou especialistas 

em arte e as reações às proposições artísticas. Pretendo 

demonstrar como a “sociologia pragmática” (como a cha-

mamos na França) ajuda a descrever e entender as carac-

terísticas específicas de determinadas ações em seu con-

texto real – seja ele de natureza espacial ou temporal, 

institucional, cognitivo ou emocional. Essa questão é 

ainda mais relevante no caso da arte contemporânea.

Palavras-chave 

Arte contemporânea; 

“Sociologia pragmática”; 

Artes visuais; 

Práticas artísticas; 

Mediadores.

Keywords

Contemporary art; 

Pragmatic sociology; 

Visuals arts; 

Artist practices; 

Mediators.

PRAcTIcES OF cONTEmPORARY ART: 

A PRAGmATIc APPROAcH 

TO A NEW ARTISTIc PARADIGm 

Abstract

Rather than focusing on “arts” in general – a much too 

broad perspective for a genuine sociological approach – i 

will specifically address visual arts, and still more spe-

cifically contemporary art practices. Relying on various 

surveys, i will try to show the reciprocal inter-dependen-

cy between artists’ practices, mediators’ or art specialists’ 

actions and viewers’ expectancies and reactions to artis-

tic propositions. i intend to demonstrate how “pragmatic 

sociology”, as we now call it in France, helps in describing 

and understanding the specificity of given actions in 

their real context – be it spatial and temporal, institu-

tional, cognitive or emotional. Such an issue is all the 

more relevant in the case of contemporary art.
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lENDO E AGENcIANDO ImAGENS: 
O REI, A NATUREzA E SEUS bElOS NATURAIS*

INTRODUÇÃO: IlUSTRAR é ENFEITAR

Durante muito tempo, e como bem definiu o historiador Jacques Le Goff (2010), 

as ciências sociais, de uma maneira geral, viveram do imperialismo dos do-

cumentos escritos. O suposto era que a investigação social, sua própria gene-

alogia, seria pautada em manuscritos escritos, como se todas as demais fon-

tes estivessem excluídas da agenda desses profissionais, ou ocupassem papel 

subalterno e apenas complementar. Sobretudo as imagens funcionariam como 

“ilustrações”, no sentido de que apenas “adornam” uma tese previamente 

conhecida; exemplificam conclusões já estabelecidas. 

Na definição do dicionário Houaiss, o termo ilustrar se refere “a uma 

imagem que acompanha o texto”. “Acompanhar” um ensaio escrito não signi-

fica, por suposto, interpelá-lo, pois quem acompanha apenas segue; dá conti-

nuidade. Uma “ilustração” seria, assim, um recurso pictórico utilizado para 

exemplificar ou sintetizar argumentos desenvolvidos, a partir e na narrativa. 

A própria palavra vem do termo “ilustrar”, do latim ilustro, que significa lançar 

luz, tornar claro, dar brilho, enfeitar, ver. A convenção acabou, pois, por nor-

malizar usos, e fez da “ilustração” – geralmente uma imagem pictórica, figu-

rativa –, um expediente colado à sua definição primeira: quase um “decor”. E 

entre cientistas sociais rotinizou-se a prática de incluir imagens com o obje-

tivo de deixar o texto mais agradável, ou enfatizar uma concepção já definida.

“mar não tem desenho, o vento não deixa…”

Guimarães Rosa
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Não por coincidência é comum encontrar uma utilização um tanto 

conservadora das imagens em nossos ensaios. Um “clássico” é colocá-las em 

apêndices ao final de livros e textos, como se elas não precisassem de maio-

res explicações ou se não fosse necessário escrutinar suas origens sociais, 

clientelas, contextos, recepção ou circulação. Mais ainda, elas em nada inter-

feririam na obra, e por isso poderiam ficar dispostas no seu final, para mero 

deleite do olhar. 

Outro uso bastante corriqueiro tem sido incluir ilustrações no decorrer 

dos textos, mas, sem as devidas referências. Ora, justamente nós que temos 

orgulho da “arte de bem citar”, esquecemos de guardar o mesmo rigor no caso 

das fontes imagéticas. Incluir autoria, data, dimensão, acervo, título e toda 

uma série de dados que fazem parte da própria descrição desses documentos 

visuais são procedimentos pouco usuais nos textos da nossa área. Ou seja, 

não parece ser muito relevante referenciar esse tipo de documento, ou dar 

tratamento paralelo ao que oferecemos às demais fontes escritas utilizadas. 

Mais uma vez, o suposto, silenciosamente partilhado, é resultado de uma 

prática comum, que supõe serem esses documentos “menos sérios”– quiçá 

mais próprios a outras áreas –, não carecendo, portanto, de tanta precisão na 

citação ou no estabelecimento da origem. 

Com os recentes recursos virtuais, as possibilidades de utilização mul-

tiplicaram-se e com elas também as formas de incluir imagens em palestras, 

por exemplo. E não são poucas as vezes que apresentamos power points reple-

tos de imagens (mais uma vez sem a delimitação das fontes), a despeito de 

não sabermos bem o que fazer com elas. Apresentamos os slides junto com os 

textos? Deixamos para o final quando resta pouco tempo? Interpretamos as 

imagens ou só as usamos como recurso de exposição? Novamente, o tal uso 

conservador se manifesta, com os recursos iconográficos sendo antes enten-

didos como expediente para captar a atenção do público, e menos como uma 

fonte de pesquisa que precisa, ela mesma, passar pela verificação crítica.

Paradoxalmente, já faz certo tempo que se abriram novas possibilida-

des documentais, que vêm expandindo a própria noção de arquivo e de acer-

vo. Para além das bases escritas, se arrisca produzir novos conhecimentos a 

partir da análise de moedas, lápides, objetos de cultura material de uma 

maneira geral, fontes literárias, obras de teatro, telas, esculturas, imagens de 

jornal, cartazes, caricaturas e, tomando um lugar cada vez mais importante, 

fotografias. No entanto, vale a pena acentuar como continuamos encontrando 

um lugar “subalterno” para esse tipo de material, como se existisse uma hie-

rarquia interna às fontes: em primeiro lugar os registros escritos, em segun-

do (e de maneira distanciada) as imagens, e de maneira alargada. 

Mas penso que é chegada a boa hora de “lermos imagens” em sentido 

paralelo ao que destrinchamos um documento amarrotado, um texto clássico, 

um documento cartorial, uma notícia de jornal. A ideia central deste artigo 
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é, assim, quase ingênua, se não fosse “atrevida” na provocação que ela pre-

tende instigar: vasculhar usos de imagens não como ilustrações, mas como 

documentos que, assim como os demais, constroem modelos e concepções. 

Não como reflexo, mas como produção de representações, costumes, percepções, 

e não como imagens fixas e presas a determinados temas ou contextos, mas 

como elementos que circulam, interpelam, negociam. Uso o termo “represen-

tação”, que tem com certeza uma larga tradição e merece uma série de con-

cepções políticas, sociológicas, semióticas e estéticas, antes com o sentido 

que Mitchell (2009: 11) lhe conferiu “de estar em lugar de e atuar por” do que 

como “coisa” fixa e essencial. Nesse sentido ele permite relacionar texto e 

imagem; questões éticas, do conhecimento e do poder. Menos do que uma 

teoria da imagem, a sugestão é de dar “imagem à teoria”, no sentido de ela se 

comportar como uma privilegiada instância formadora de representações. 

Dessa maneira, o conceito de representação é, antes, entendido aqui como 

processo e relação, incluindo-se em seu escopo cultura política, sistema de 

intercâmbios e transferência de valores, imaginários utópicos e realidades 

pragmáticas (Mitchell, 2009).

Pretende-se lançar mão de alguns exemplos, mas de um em especial: 

a construção da representação da Nação e do Estado durante o Segundo Rei-

nado, nomeadamente a partir da seleção e circulação de certas imagens, e da 

exclusão de outras. De um lado, indígenas, a natureza e o soberano – ele pró-

prio convertido em objeto de construção imagística e imaginária – aparecerão 

como partes de um “triângulo nacional”, por vezes intencionalmente aciona-

do, por vezes incorporado de maneira mais involuntária. Matéria dileta dos 

discursos nacionais e românticos do XIX, a “natureza e os naturais” virarão 

símbolos do novo Estado, tendo como figura central – a organizar o movimen-

to – o próprio monarca Pedro II. De outro lado, porém, não há como esquecer 

das imagens que restavam silenciosamente, resultantes do largo e estabele-

cido sistema escravocrata vigente no país. Espécie de sombra a alimentar e 

esconder os alicerces desse grande projeto nacional, os escravos foram apre-

endidos de muitas maneiras – nas fotos exóticas vendidas fora do país, nos 

ensaios frenológicos e científicos, na convenção das amas de leite –, mas, 

sobretudo, de maneira desavisada e silenciosa e, como afirma Daniel Aarão 

Reis, muitas vezes “o silêncio é uma forma de memória” (Reis, 2014: 208). Se 

nesse contexto camponeses se transformavam em uma representação posi-

tivada para a construção das novas nacionalidades – sendo destacados seus 

costumes e hábitos não conspurcados pelos “vícios das cidades” – mais difícil 

seria incluir os escravos nesse mesmo “pacote”. Igualmente convertidos em 

objetos exóticos e exotizados, eles terão seus corpos expostos e “pacificados”, 

recebendo tratamento paralelo, sobretudo da parte de fotógrafos, mas per-

manecerão excluídos do discurso visual oficial. Terão presença cativa nos 

cartes de visite que visavam o exterior, mas, no país, causariam contínuo mal-
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-estar. Nesse processo, e como veremos, um conjunto amplo de imagens terá 

grande relevância. Dessa vez, porém, elas conduzem a ref lexão, e não o con-

trário. Mais ainda, como um relógio com ponteiros bem azeitados, cada ele-

mento estará devidamente em seu lugar.

Diz o crítico de arte Michael Baxandall (2006) que o público cria as suas 

obras, mas que o contrário também é fato: as obras fazem seu público. Se 

assim for, há uma relação muito mais ativa do que passiva entre imagens e 

contexto. Menos do que só registros imediatos de seu momento, elas ajudam 

a formar percepções coletivas, criar conceitos difundidos, selecionar registros 

de realidade. É certo que não há maneira (e muito menos razão) de evitar 

entender as imagens inseridas em seus contextos. Mas também não há como 

tomar diante delas um partido neutro, naturalizado. Imagens têm autoria, 

tempo e agência.

Na verdade, e pensado em outros termos, esse tipo de debate nada tem 

de naîve, uma vez que, à sua maneira, ele é parte de uma polêmica mais ampla 

que vem opondo estudiosos adeptos de modelos formalistas a outros mais 

vinculados a perspectivas historicistas. Isto é, distanciou estudiosos da arte 

mais preocupados e atentos às convenções, marcos e estilos próprios a esse 

tipo de campo, de intérpretes que insistem em destacar as dívidas históricas 

e sociais que uma imagem carrega consigo. Minha intenção aqui é menos 

audaciosa, talvez mais metodológica e focada em preocupações próprias das 

ciências sociais. Não se trata de refazer a teoria, que por certo é vasta e não 

caberia no escopo deste ensaio. Nosso fito é, antes de mais nada, investir em 

alguns exemplos e possibilidades analítico-interpretativas, com o objetivo de 

entender como, em momentos delimitados, as imagens perdem o papel se-

cundário, para ganharem a cena central. 

A NEblINA DE lONDRES OU QUEm FOI QUE INvENTOU O FOG

Começo por uma perspectiva que talvez seja para nós, cientistas sociais, a 

mais distante e estranha: a formalista, aquela que aposta na concepção de 

que uma tela deve muito mais a outra do que a seu contexto imediato. Ou seja, 

que obras de arte dialogam com outras obras, com tradições e modelos pree-

xistentes e, por isso mesmo, como afirma o historiador da arte Ernest H. 

Gombrich, “as imagens falam entre si” (1995: 63). Nada como recorrer aos 

exemplos, quase programáticos desse autor. Segundo ele, antes de o pintor 

James M. Whistler pintar e divulgar suas telas, não havia neblina em Londres. 

Gombrich não acredita, logicamente, que inexistia em Londres o fenômeno 

climatológico que hoje conhecemos como “neblina”, com os céus britânicos 

sempre em tons de cinza e uma sensação de névoa pairando no ar. O que o 

autor buscou explicar, com essa consideração por certo idiossincrática, é que 

foi um pintor quem construiu o “sentimento coletivo” de se sentir cinza quan-
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do na capital britânica. Segundo essa interpretação, teria sido a partir das 

pinturas de Whistler que se difundiu uma visão geral de que, quando em 

Londres, o tempo é feio. Nesse caso, foi a pintura que rotinizou a definição e 

uma certa identidade local, e não o contrário.

É também Gombrich quem explica que foi Constable o criador da repre-

sentação dos campos verdejantes da Inglaterra. Mais uma vez, não é o caso de 

imaginar que não existem campos (e por sinal verdes) na Inglaterra, mas que 

foi um artista quem tratou de gravar e dar um sentido de nacionalidade ao 

aspecto rural da Inglaterra. Como mostra Raymond Williams, não há campo 

sem cidade. A representação do ambiente rural é, no limite, uma relação que 

só se define a partir de seu par oposto: a cidade (Willians, 1989). A recorrente 

evocação nostálgica de um passado rural de abundância e de suprema felici-

dade, só pode ser entendida, pois, em paralelo com as mudanças decisivas 

ocorridas em Londres nos séculos XVIII e XIX. Mas se a análise de Williams 

guarda uma perspectiva e preocupação sociológicas, já a de Gombrich busca 

dar anterioridade à pintura. Sabemos que a eleição de traços de identidade – 

cimento para os discursos de nacionalidade – é sempre uma construção social 

e política. Mas importa acentuar não apenas a opção de Constable por retratar 

campos perfeitos e imaculados, como a popularização dessas telas por parte 

do público inglês, de modo a transformá-las em ícones de uma Inglaterra, a 

esse tempo, cada vez mais urbanizada. No lugar das poluídas e industriais ci-

dades inglesas, que em finais do XIX estavam longe de serem entendidas como 

exceção, telas desse pintor figurariam como exemplos de nacionalidade no 

lugar de outras. Essas paisagens naturais – que incluíam montanhas verdejan-

tes, pastos, lagos, jardins –, para além de atingirem o gosto da clientela, acaba-

ram por se constituir numa espécie de “essência” inglesa. Aí residiria inclusive, 

e para usarmos os termos de Simon Schama (1996), a diferença entre dois 

conceitos à primeira vista idênticos: natureza e paisagem. A paisagem é uma 

representação da natureza, observada a partir dos olhos da cultura, do afeto e 

refeita a partir de construções sociais. Por certo já existia uma consolidada 

tradição pictórica de quadros versando sobre paisagens na Inglaterra, mas é 

nesse momento que elas viram exemplo e molde nacional. Mais ainda, a novi-

dade gera uma subversão de valores. Parece que quando Constable tomou 

parte de um júri na Academia de Londres, por engano uma pintura sua foi 

trazida para análise. Um outro membro, mostrando contrariedade diante da 

tela, reclamou com um sonoro: “tirem essa coisa verde de nossa frente!” Segun-

do Gombrich, o verde era considerado kitsch; ou melhor, era tomado como uma 

cor de mau gosto, antes de Constable. Nesse caso, teria sido um pintor aquele 

que além de se servir da cor verde, ofereceu a ela um novo sentido e lugar. 

Verde combina com as cores dos campos da Inglaterra! (Gombrich, 2007: 35).

Imagens se referem a outras imagens, assim como utilizamos imagens 

para mostrar o que é uma imagem. Obras como as de Magritte, Jasper Johns, 
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Andy Warhol, só para ficarmos com os exemplos mais óbvios, mostram dida-

ticamente o que todas as telas demonstram: que a arte é sempre uma prática 

de autorreferência, que é capaz de ref letir sobre si mesma, e que, sobretudo, 

toda “obra de arte está infectada de outra arte” (Lipman & Marshall, 1976: 9).

Na dificuldade que temos em enfrentar representações visuais, estaria 

o que Rorty chamou de nossa “obsessão pelo modelo da imagem como uma 

figura transparente” e “real”. Para ele o “espelho” é uma verdadeira tentação 

criada pelo cientificismo e pelo positivismo diante das iconografias. As ima-

gens constituiriam, ao contrário, um ponto singular de fricção e desassossego 

atravessando uma série de campos de investigação intelectual.1 Além do mais, 

artes visuais são “sistemas de signos”, formados por convenções que os qua-

dros, fotografias, objetos escultóricos, monumentos arquitetônicos carregam 

como formas de “textualidade” e de “discurso”. Teríamos assim como que 

“avenidas de referências” quase formalizadas em sistemas de notação, con-

venções figuradas, alfabetos, caligrafias, caracteres e uma série de unidades 

de significados bastante estabelecidos e “legíveis”. Não me parece que seja o 

caso de voltar ao conceito de “mímesis”: ao menos daquele que trata da repre-

sentação como cópia e correspondência (Bhabha, 2002). Talvez pudéssemos 

arriscar o conceito de “mímica” usado por Homi Bhabha, no sentido de altera-

ção, releitura e tradução. O mais importante é investir nesse jogo complexo de 

visualidades, com seus aparatos, discursos, corpos e jogos de figura. Por outro 

lado, a entrada em cena da ideia de recepção e do próprio expectador deve se 

constituir numa questão tão complexa como as “formas de leitura” – decodi-

ficação, deciframento, interpretação –, e que nos leva a problematizar a própria 

experiência visual, ou mesmo nosso verdadeiro “analfabetismo visual”. 

Para tanto, não é preciso que fiquemos restritos aos exemplos vindos 

de fora, muito menos evitar contemplar a dimensão social, sempre igualmen-

te presente e constitutiva das imagens. 

O REI, A NATUREzA E SEUS NATURAIS: 

Um TRIâNGUlO NAcIONAl

No país, quiçá um dos exemplos mais acabados (ou ao menos precursor) do 

uso da imagem para produzir realidades – no caso a própria nacionalidade – 

tenha se dado no Segundo Reinado, quando Pedro II implementa um projeto 

nacional romântico, muito pautado em recursos e material visual: primeiro, 

por meio de grandes telas criadas pela Academia Imperial de Belas Artes e, 

depois – ou conjuntamente a partir da segunda metade do XIX –, pelo incen-

tivo e disseminação da fotografia. Numa nação como o Brasil, em que a foto-

grafia entrou cedo, já nos idos de 1839, e que compartilhou com outros países 

a múltipla invenção da técnica, a partir das experiências de Hercule Florence, 

o impacto seria profundo (ver Kossoy, 2000). Ainda mais porque o próprio 
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soberano Pedro II se gabava de ser o primeiro monarca fotógrafo, além de 

contratar e financiar uma série de profissionais da área, ou mesmo apoiar 

grandes casas dedicadas ao ofício.2 Com isso a fotografia ganharia um papel 

fundamental, seguindo o rei de perto: o monarca e sua família seriam clicados 

nas mais diversas situações, assim como Pedro II faria questão de colecionar 

suvenires da terra, sobretudo a natureza dos trópicos e seus belos habitantes 

das selvas. Interessante pensar nos artifícios e nas potencialidades da ope-

ração: o monarca não só se comporta como mecenas da fotografia, como atua 

enquanto fotógrafo e cria uma coleção com critérios próprios. O objetivo era 

selecionar imagens desse Império e, assim, difundi-lo. Selecionar significava 

incluir, mas também excluir, e, assim, na contramão do exercício dos viajan-

tes e fotógrafos que trabalhavam sem o patrocínio (e o controle) real, nesse 

caso havia intencionalidade e desejo de gravar uma só imagem. Uma imagem 

que dignificasse a nação. 

E a fotografia permitirá agilizar um modelo de representação já testa-

do na literatura palaciana e nas telas da Academia Imperial de Belas Artes: o 

indigenismo romântico.3 Tratava-se de implementar um projeto nacional 

pautado em duas grandes bases – a natureza e seus naturais – e tendo como 

vértice do triângulo o próprio monarca, a orquestrar tal projeto. Diz Anne 

McClintock (2003, 2010) que os “nacionalismos têm raça” e no Brasil o mode-

lo vertebraria de forma, digamos assim, harmoniosa. De um lado, o país seria 

representado por seus indígenas, devidamente estilizados, por oposição aos 

escravos transformados em tipos, e retirados desse discurso visual que sele-

cionava identidades e jogos de pertença. Modelos de nacionalidade são mo-

delos imaginários, que fazem uso alargado de elementos como censos, mapas, 

jornais e também imagens, sempre visando a construção de uma comunidade 

que se reconhece como tal (Anderson, 2009). Já o sistema escravocrata não 

era propriamente um elemento a alardear, sobretudo a partir dos anos 1870, 

quando o Brasil foi se convertendo num dos últimos países a admitir tal regi-

me de trabalho no mundo ocidental. Muito pelo contrário, o escravismo re-

presentava o oposto da imagem civilizada e progressista que o país procura-

va veicular. Melhor apostar na natureza exótica dos trópicos e em seus habi-

tantes primeiros, e deixar escravos como sombras, silêncios e sobras da re-

presentação. A cada qual o seu lugar. 

GIGANTE PElA PRóPRIA NATUREzA

Desde os tempos em que o Brasil era ainda uma América portuguesa, já era 

reconhecido por sua natureza sem igual: um novo Éden, uma terra da promis-

são. O novo território foi logo considerado um imenso “gigante tropical” ha-

bitado por muitas raças e grupos de origens variadas: um posto avançado para 

a observação dos viajantes do XVI, dos naturalistas do XVIII e dos cientistas 
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do XIX, cada vez mais interessados nessa espécie de laboratório “natural” e, 

ademais, “racial”. Paraíso para alguns, inferno para muitos, a visita ao país 

por fotógrafos itinerantes que varreram o Brasil de ponta a ponta, foi motiva-

da a princípio pelo desejo de conhecer de perto esse Império, dado a costumes, 

climas e políticas em tudo distintas. 

E não por acaso, a natureza dos trópicos (por vezes plácida, por vezes 

sublime) ocupou papel destacado desde os primeiros registros dos viajantes. 

Cachoeiras, f lorestas virgens, palmeiras imensas, mas também animais selva-

gens ou domesticados, frutas e f lores fizeram parte do primeiro desenho cap-

tado do Brasil, que era visto – antes mesmo que esses profissionais estrangei-

ros da fotografia por aqui chegassem –, como um local exótico por excelência.

Com o advento da fotografia, o espetáculo seria multiplicado a partir 

dos recursos da nova técnica. Cachoeiras grandiosas fizeram a alegria desses 

fotógrafos que buscavam f lagrar o descontrole dos trópicos e usavam como 

réguas e instrumento para aferição da proporção, pequeninos escravos, ainda 

mais diminutos diante da imensidão da natureza. Descontrole e controle, 

exotismo por oposição ao conhecido eram chaves para o sucesso dessas ima-

gens recebidas de maneira ávida pela clientela estrangeira. Interessante pen-

sar que, por conta do risco ou do uso disseminado da escravidão nos costumes 

da terra, cativos – que eram de certa maneira excluídos da representação 

oficial – acabaram sendo utilizados para avalizar a escala avolumada da na-

tureza. Anônimos, quase invisíveis, eles servem para dimensionar a paisagem, 

mas nela não interferem. São figuras silenciosas.

O que contava era mesmo a paisagem dos trópicos. Se desde as grandes 

viagens, e mesmo antes delas, o desenho como gênero se voltou para a paisa-

gem natural e humana, o auge desse movimento de elevação da natureza como 

“paisagem” – feita do ambiente físico, humano e animal –, se dá em pleno 

século XIX, quando, na conformação de modelos identitários, a representação 

do território natural assume o lugar da própria nacionalidade. Goethe em seu 

diário sobre a Itália deixou vários registros a comprovar como a paisagem é 

elevada, nesse contexto, a um valor, e assim incluída nos discursos nacionais. 

O filósofo alemão trocaria a ideia de país pela noção romântica da “pátria em 

que nascemos”, dispondo a paisagem como elemento central. 

Alcançamos então uma elevação, abrindo-se diante de nós a mais ampla vista. 

Nápoles em toda a sua magnificência, milhas e milhas de casas enfileiradas à 

margem plana do golfo, promontórios, línguas de terra, paredes rochosas, depois 

as ilhas e, atrás delas, o mar. Tudo isso oferecendo uma paisagem encantadora. 

Uma cantoria medonha, antes um grito ou um uivo de alegria proveniente do 

rapaz em pé atrás de nós, me assustou e perturbou [...]. Por algum tempo, ele não 

se mexeu; depois, bateu-me de mansinho nos ombros, esticou o braço direito 

entre nós, o dedo indicador levantando e disse: “Signor, perdonate! Questa è la 

mia patria!”. E aquilo surpreendeu-me de novo. A mim, pobre homem do Norte, 

não pude conter as lágrimas que me af loraram aos olhos (Goethe, 1999: 262).
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Figura 2. 

Revert Henry Klumb. Tijuca/ 

La petite cascade, Rio de Janeiro, c. 1860.  

Albúmen.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional.

Figura 1. 

Augusto Stahl. Cachoeira de Paulo  

Afonso, Rio São Francisco, Alagoas, 186-.  

Stahl & Ca., Photographos de S. M.  

o Imperador do Brasil.  

Papel albuminado, p&b, 26 x 56 cm.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional. 

2

1
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Pátria é, pois, um sentimento atrelado à observação da natureza, logo 

convertida em um espetáculo, praticamente humano porque desvendada pelo 

sentimento humano.

A paisagem evoca, pois, uma política de afetos, um mundo das sensi-

bilidades, e se no Brasil não tínhamos catedrais, palácios e toda a monumen-

talidade da Antiguidade, a natureza pujante dos trópicos bem que podia as-

sumir esse mesmo papel. Imensa, diversa, exótica, ela cumpria as vezes da 

nação. Já os escravos figuravam nessas fotos como meros acidentes, como 

sinais, indícios humanos apequenados diante do esplendor do espetáculo. Por 

vezes, alguns desses “rapazes”, como eram chamados os escravos adolescen-

tes, buscavam uma pose que lhes conferia mais individualidade, como no caso 

do menino que, muito diminuto, sugere uma postura de maior desenvoltura 

corporal. Entretanto, se nesses exemplos eles não passam de detalhes, de toda 

maneira a constante presença de cativos como “marcos visuais” mostra, tam-

bém sob esse ângulo, como era reiterada a tentativa de transformá-los em 

tipos ou personagens sem identidade. Definitivamente, nesse grandioso tea-

tro do Estado, eles não atuavam como parte integrante da representação.

TÃO bONS SElvAGENS

E enquanto no país o retrato da natureza exuberante se colou à nossa própria 

identidade, e de alguma maneira a constituiu, também os nativos locais in-

tegraram esse imenso retrato coletivo, que ia sendo sonhado, escrito, dese-

nhado e cada vez mais fotografado, contando com o mecenato da própria 

Coroa. Indígenas estariam presentes nas grandes telas de Amoedo (como O 

último Tamoyo, 1883), de José Maria de Medeiros (com Iracema, 1881), e de Mei-

relles, com telas como Moema e A primeira missa (1860). Nelas, os indígenas 

seriam flagrados de maneira consoante aos modelos literatos de época: como 

aqueles que se sacrificariam para que a nação vingasse. Os naturais da terra 

seriam representados ora de maneira pacífica e idealizada (coerente com a 

literatura romântica de época), ora como mortos ou que viriam a morrer. Nada 

podem diante da civilização e a fotografia cumpriria um papel salvacionista, 

no sentido de preservar a imagem e evitar o total esquecimento ( já que a 

desaparição era considerada como inevitável).

Nada lembra conflito, tensão, resistência ou contrariedade. No entanto, 

se os indígenas das telas acadêmicas teriam ficado presos no tempo e no 

passado, a fotografia atualizaria esse mesmo tipo de representação. Por isso, 

se a paisagem aparece embrulhada para presente, também os nativos surgem 

totalmente enquadrados pelas lentes e vestidos a caráter: exóticos, estão 

prontos para a admiração geral e para uma cena que não lhes compete. 

Assim, se, como vimos, os africanos não fariam parte do discurso vi-

sual nacional, já os indígenas – devidamente idealizados – apareceriam ple-
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namente inseridos nessa espécie de cartografia simbólica de tipos humanos, 

e seriam prontamente convertidos em espetáculo da nação. Tão grandes 

quanto a paisagem, muitas vezes eles têm seus corpos propositadamente 

elevados, a partir dos novos recursos técnicos do fotógrafo. Esse é o caso da 

foto de Frisch, que literalmente colou índios Umauás ao documento original, 

que apenas retratava a paisagem amazônica.4

Imensos, eles são quase “bons selvagens” em seu habitat natural. O 

subterfúgio passaria como um objeto “verista”, caso ficássemos apenas retidos 

à paisagem ao fundo. Já a dupla de guerreiros é claramente artificial e teria 

sido capturada pelas lentes de Frisch, quem sabe, no próprio ateliê. Na con-

dição de personagens nativos – índios Umauás – eles guardam e respeitam as 

convenções necessárias: paramentados e vestidos como devem estar, portan-

do os instrumentos que lhes condicionam e delimitam a identidade, eles não 

encaram as lentes, não são identificados por nomes, apenas posam passiva-

mente. Tudo muito natural, não fosse a evidente desproporção que o fotógra-

fo não conseguiu evitar.

Mas, se no exemplo da Figura 3, o fundo decalcado lembra as selvas, 

em inúmeras fotos o ambiente é dado pelo ateliê improvisado, que deixa tudo 

ainda mais artificial. Sobretudo Marc Ferrez, um esteta da fotografia e dos 

tipos exóticos, faz um verdadeiro esforço no sentido de montar “nativos uni-

versais” (Sahlins, 1997a, 1997b), que carregariam um pouco de tudo que a 

curiosidade dos clientes poderia desejar: cocares imensos, lanças apontadas, 

indumentárias com plumárias e, de quebra, uma pele (que mais parece afri-

cana) ao fundo, para melhor ambientar e emocionar.

Indígenas personificavam, no contexto de finais do XIX, a representa-

ção da “infância da humanidade”, ou, ainda, a imagem de um certo exotismo 

em vias de desaparecimento. Por isso mesmo, seriam convertidos por fotó-

grafos, como Marc Ferrez, em “tipos”, e assim ainda mais caricaturados. No 

exemplo da Figura 4, fica evidente o artificialismo da operação com o retra-

tado parecendo desengonçado e até embaraçado na função que se preparava 

para representar. Um cocar imenso e instrumentos de guerra completam um 

cenário em tudo irreal. 

O mesmo Ferrez – o único fotógrafo radicado no Brasil a contar com 

um ateliê que se autossustentava, dado o sucesso da empreitada e por conta 

da proximidade que cultivou com a Coroa – se esmerou em conferir exotismo 

às fotos de indígenas que realizou. Em seu estúdio, vestiu um pequeno indí-

gena com todos os adornos que sua condição (prévia) fazia jus: adereços nos 

braços, pernas e cabeça; tanga de penas, colar e cinturão. No entanto, a situ-

ação é tão imaginária que o fotógrafo parece não ter se contentado, e acabou 

por completar o cenário com pedras (devidamente recortadas) e até uma onça 

sobre a qual o jovem nativo apoia um dos pés, em gesto orgulhoso. Comple-

menta a pose a mão esquerda à cintura e o olhar firme. O fundo é indefinido, 
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Figura 3. 

Albert Frisch. Índios Umauá na antiga 

Província do Alto Amazonas, região do rio 

Solimões, Província do Alto Amazonas (atual 

região do rio Solimões), Amazonas, c. 1867. 

Albúmen, 23,8 x 18,3 cm, fotomontagem. 

Convênio Instituto Moreira Salles/ 

Leibniz-Institut für Laenderkunder.5
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Figura 5. 

Marc Ferrez. Jovem índio do Mato Grosso,  

c. 1880.  

Albúmen, 23,9 × 17,9 cm.  

Acervo Instituto Moreira Salles.

5

4

Figura 4. 

Marc Ferrez. Chefe da tribo de índios  

Appiacaz, no Amazonas, Amazonas, 1887.  

Albúmen, 15,5 x 21 cm.  

Acervo Museu Imperial/Ibram/MinC/nº43/2014.
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quem sabe contemplado com algumas folhagens que bem lembrariam os 

trópicos brasileiros.

O fato é que nessas imagens temos uma espécie de “resumo”, uma 

súmula condensada, do que de antemão já se esperava ver: a barbárie (onde 

quer que ela estivesse situada), o bom selvagem, o tipo exótico no mal escon-

dido arranjo estético do ateliê. Mas há outra foto ainda mais icônica. Nela, o 

artista Ferrez imortaliza (e “pacifica”) os terríveis Bororos. Nesse contexto, 

esse grupo representava o modelo da “selvageria” e da insubmissão – “os ín-

dios da ciência” e que deveriam, portanto, ser dizimados. Eles seriam em tudo 

opostos aos Tupis – os índios do romantismo –, considerados como os verda-

deiros “bons selvagens” (Cunha, 2000). Nesse caso, porém, o retrato é outro. 

Em meio a colunas neoclássicas do ateliê, vestidos de maneira provisória, eles 

posam também desajeitados. 

As vestes e adereços que trazem não disfarçam a situação artificial que 

vivenciam. O casaco jogado sobre o corpo desnudo do personagem central 

sentado (provavelmente o cacique) contribui para a caricatura da situação. O 

fundo descuidado documenta o improviso deste registro, a começar pela co-

luna à esquerda, que mais parece lembrar um encontro imaginário dos nativos 

com a cultura clássica. A vegetação é ainda mais arremedada, parece pobre e 

seca, como se fosse preciso sempre ladear esses figurantes com elementos 

que lembrassem a f loresta e remetessem à sua origem remota. Enquanto as 

elites brancas escolhiam diferentes fundos falsos para compor suas fotos – um 

teatro europeu, um chalé suíço, um parque na França, uma paisagem urbana 

–, já os nativos pareciam merecer um “cenário cativo”: uma imagem que des-

se conta e definisse sua condição. 

A fotografia de postais parece ter assumido uma espécie de missão 

social: a de apresentar fantasmas coletivos sob a forma de imagens e inaugu-

rar um verdadeiro voyeurismo da sociedade imperial. Mistificação e êxtase, 

uma nostalgia do “primitivo” perdido parece fazer parte dessa representação 

de uma ferida dolorida que se revela sob a forma de um “fantasma degradan-

te” presente na “realidade fotográfica”. Esse é o butim da visada ocidental, do 

consumidor da fantasia de luxo e dessa estetização na natureza e de seus 

naturais (ver Alloula, 1986). Espécie de projeto antiestético, aqui se confronta 

uma imagem que no fundo não é mais bela, é o empobrecido, o efêmero: o que 

vai desaparecer. Trata-se quase do “retorno do reprimido” sob a forma dessa 

visualidade imperial, esse sentimento de exílio e de impotência. Apesar de 

naturalizadas, elas representam um confronto violento e forçoso entre texto 

e imagem. Imagem transformada em texto e discurso (Said, 1986). Por isso, 

essas fotos também parecem perder contexto, nome ou identificação: perdem 

o tempo para virar alegoria. 

Utilizando recursos diversos, natureza e nativos estavam sempre vin-

culados nesse projeto do Estado imperial que convertia seus súditos em ex-
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6

Figura 6. 

Marc Ferrez. Índios Bororo, Goiás, c. 1880. 

Albúmen, 21,2 x 25,8 cm.  

Coleção Gilberto Ferrez.  

Acervo Instituto Moreira Salles.
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cêntricos, na mesma medida em que projetava o Império como a mais parti-

cular, mas também a mais universal das monarquias. E para tanto, falta um 

pedaço desse quebra-cabeça: o próprio soberano.

cARA OU cOROA: A mONARQUIA E A FOTOGRAFIA

Resta agora mencionar o maestro dessa orquestra. Não há concerto sem har-

monia e essa é dada por seu condutor. E, como vimos, D. Pedro não só assu-

miria a função de mecenas das artes, financiando artistas e animando a en-

trada da fotografia no Brasil, como, em algumas ocasiões, participaria como 

solista nesse grande concerto: por vezes era maestro, por vezes virtuoso, por 

vezes musa inspiradora. Afinal, o monarca não só colaborou com a entrada 

da fotografia no país, como ele próprio foi fotógrafo e se fez fotografar. D. 

Pedro se reinventaria dessa maneira, assim como incentivaria a vinda de 

muitos profissionais do ramo. 

O monarca costumava inclusive afirmar, no Brasil e no exterior, que se 

as demais monarquias preferiam imortalizar sua imagem oficial a partir de 

retratos a óleo – por conta da durabilidade da pintura e dos formatos amplos e 

generosos das pinturas acadêmicas  –, já ele aderiria ao novo invento: a foto-

grafia, a qual, de alguma forma, converteu-se em sinônimo dessa era ligeira e 

dada a todo tipo de modernidade. Por isso, a história da fotografia no Brasil 

permaneceria por muito tempo atrelada à monarquia, da mesma maneira que 

a Família Imperial converteu-se em objeto dileto dos retratos desses profissio-

nais. Muitos deles eram tão ligados a ela que conseguiam ampliar sua cliente-

la a partir dos vínculos que estreitavam com o soberano. Daguerreótipos, car-

tes de visite,6 fotos, estereoscopias... todo suporte servia para multiplicar a 

presença da monarquia por todo o território.7

Muitos foram os retratos feitos da família imperial, e, sobretudo, de 

Pedro II.8  Em geral sereno, porte altivo, seguro, o monarca é a própria represen-

tação da nação. Nas inúmeras fotos, litos e litogravuras aquareladas do sobe-

rano, destaca-se a pose cuidadosamente talhada, o ar impoluto, sério, altivo: 

dissimulado. Seu papel predileto era o de mecenas ilustrado, cercado de livros, 

globos e demais símbolos de erudição. Como se vê logo na sequência, de jaque-

tão, botina, pernas cruzadas e livros por todos os lados, Pedro II buscava fazer 

desse tipo de imagem sua própria definição, assim como se moldava a partir 

dela e do desejo de seus súditos. Nas fotos o rei é agora a projeção desse Estado 

que buscava veicular uma imagem civilizada, contrária às demais repúblicas 

latino-americanas, e sempre afastada da sombra da escravidão. 

Barba cada vez mais espessa, olhar compenetrado, criador e criatura 

representavam um país de difícil anotação. Não há como perseguir aqui todas 

as imagens que ajudaram a construir o rei, como rei. Mas o que mais importa 

destacar é como ficava cada vez mais difícil discernir o monarca de sua pro-
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Figura 7. 

Sebastien Auguste Sisson. D. Pedro II,  

Rio de Janeiro, 1861. Litografia baseada  

em foto. In: “Galeria dos Brasileiros Ilustres” 

(“os contemporâneos”, vol. I).  

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin – USP.

7
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jeção iconográfica. Na verdade, ele correspondia à ponta mais destacada de 

um “triângulo nacional”, em que apareciam irmanados a natureza e seus 

naturais – os trópicos e “suas gentes” – nossa sublime diferença –, mas tam-

bém os próprios soberanos e seus descendentes. Afinal, causavam curiosida-

de não só os indígenas e a escravidão, como essa monarquia “cercada de re-

públicas por todos os lados” e governada por um descendente de Bourbon, 

Habsburgo e Bragança.9

Com seu apoio, o imperador acabou por conferir à fotografia a legiti-

midade que ela carecia. Talvez por isso, a fotografia virou uma febre entre as 

elites brasileiras, servindo como marca e símbolo de status (ver Mauad, 1997; 

Kossoy, 1980; Brizuela, 2012; Vasquez, 2001, 2003). O fato é que D. Pedro II não 

seria apenas o modelo oficial das fotos oficiais, como se daria ao luxo de 

brincar com a técnica. Por vezes duplicado, sentado em seu gabinete, ele mais 

parecia representar o modelo “do corpo duplo do rei”, e assim virava cada vez 

mais uma projeção de seu Estado.

Nessas fotos, o casal imperial posa para fotógrafos oficiais da Corte, 

e os mesmos mostram, com seus próprios corpos, os artifícios da técnica. 

Mas qual a graça da imagem duplicada? Com certeza, alguma piada havia 

em tal encenação. Quem sabe, nesse caso, o excesso deva ter funcionado 

como alusão, e D. Pedro ria da própria proliferação de sua imagem; didati-

camente duplicada. Nessa época, era comum encontrar uma foto de D. Pedro 

nas repartições, teatros e palácios, em lojas, restaurantes e até nas paredes 

das casas. O imperador se convertia, assim, em amigo próximo, figura oni-

potente, já que sempre presente. Se ele não podia estar em todo o país, já 

sua imagem corria diferentes percursos e ocupava todos os espaços, por 

meios das gravuras, litos e fotos. Duplicar sua f igura significava, quiçá, 

brincar com o espetáculo da divulgação da imagem própria. Por outro lado, 

como conhecido adepto das novas vogas, cabia também ao soberano aclarar 

os bastidores das fotografias e mostrar a artificialidade da operação. Se os 

demais clientes se nutriam do teatro e do ritual da fotografia – e se valiam 

dele como forma de afirmação social –,já o monarca, acima dos demais, 

brincava com ela. Mas há ainda outra possibilidade. Talvez as fotos dupli-

cadas metaforicamente traduzam – em tempos modernos – a tradicional 

concepção do corpo duplo do rei: o real e o sagrado; aquele que morre como 

os demais homens e aquele que não morre jamais (Bloch, 1980). Se nos 

f iarmos nesse argumento, a era da técnica seria responsável por reler e 

ressignificar o costume antigo, dando-lhe inusitada novidade. Mas não é 

preciso ir tão longe: as fotos foram tantas, e distribuídas de maneira tão 

eficiente, que D. Pedro ia sendo lembrado por sua representação em branco 

e preto e em formato cartes de visite (ver Schwarcz, 2000; Vasquez, 1985). 

Com isso as imagens ganhavam o lugar de metáfora, mas também de efeito 

do real: dois ou muitos.
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8

Figura 8. 

Carneiro & Gaspar. A Imperatriz Teresa 

Cristina observando a si mesma e  

D. Pedro II conversando consigo mesmo,  

Rio de Janeiro, c.1867.  

Albúmen, carte-de-visite, fotomontagem. 

Acervo Arquivo Grão Pará.
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E as diferentes pontas desse triângulo comunicavam-se e se reforçavam 

reciprocamente. A estetização da natureza e da monarquia alcançou tal esca-

la que Estado e trópicos começavam a se interpenetrar num mesmo projeto 

de elevação. Vale anotar uma falsa coincidência que incluiu quatro diferentes 

suportes artísticos – uma tela acadêmica, uma escultura de artista da Acade-

mia Imperial de Belas Artes, uma caricatura de Angelo Agostini e uma foto-

grafia de Insley Pacheco – que se comportam como se fossem uma série ico-

nográfica, que conversa entre si, e, por meio dela, conosco.10 É em 1872 que 

Pedro Américo completa uma das grandes telas do Império, retratando Pedro 

II na abertura dos trabalhos da Câmara.

Altura maior que os demais, barba ruiva, todo paramentado em sua 

realeza, Pedro II é imortalizado como um rei à frente do Congresso e tendo o 

trono, símbolo maior de seu poder, ao fundo tal qual uma grande sombra. No 

mesmo ano, Francisco Manuel Chaves apresentava a escultura (de gosto du-

vidoso e título preciso): “Índio representando a nação brasileira”. 

Nela, basicamente invertem-se elementos já presentes na tela de Amé-

rico. Na escultura, é um índio que ostenta os emblemas da monarquia, ex-

pressos pela coroa, o cetro, o manto e o porte elevado. E se não estivéssemos 

certos, o título ajudaria a dirimir suspeitas. Afinal, nele se explica (didatica-

mente) o papel que o indígena assumia na representação oficial, como se, em 

paralelo, tivesse a envergadura de um monarca entre seus súditos. Nesse caso, 

porém, é o soberano ocidental que está em evidência – mesmo de maneira 

metafórica, uma vez que são os símbolos desse Estado que aparecem nas mãos 

do nativo. É por isso que Angelo Agostini faz graça com caricatura coetânea, 

usando a piada como forma de inversão de expectativas (Darnton, 1978; Ge-

ertz, 1975). Nesse caso, é o indígena que ri do monarca, vestido tal qual a 

escultura de Francisco Manuel Chaves.

Ele ri das mazelas desse Estado, das retóricas românticas, e das crises 

que se aproximavam e eram cada vez mais percebidas pela opinião pública. 

Por fim, Insley Pacheco imortaliza o imperador Pedro II como um rei, defini-

tivamente tropical, em seu estúdio. Olhar cansado, jaquetão, botas e um 

ateliê totalmente decorado com “ares americanos”, a foto parecia colocar um 

ponto final nessa grande construção simbólica feita aos pedaços.

Se de um lado impressiona o olhar melancólico, um pouco fatigado, do 

soberano, ao mesmo tempo salta aos olhos o fato de ele escolher como cená-

rio um ambiente com palmeiras e muitas plantas exóticas. Tudo contrastado 

com suas barbas cada vez mais espessas e brancas. Ao fundo Insley Pacheco 

deixou escapar uma paisagem mais amena, temperada até, quem sabe mais 

ao gosto do restante da clientela, a qual, com toda certeza, haveria de preferir 

ser clicada num ambiente mais europeu e menos excêntrico. Já nosso monar-

ca opta pelos trópicos quase selvagens, como se esses definissem a especifi-

cidade desse reinado, sua grande e seleta identidade. Chama igualmente a 
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Figura 9. 

Pedro Américo de Figueiredo e Mello.  

Pedro II na Abertura da Assembleia Geral, 1872.  

Óleo sobre tela, 288 cm X 205 cm.  

Acervo Museu Imperial/Ibram/MinC /nº43/2014. 

9
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Figura 10. 

Francisco Manuel Chaves Pinheiro.  

Alegoria do Império Brasileiro, 1872.  

Terracota modelada, 192 x 75 x 31 cm. 

Fotografia: Jaime Acioli.  

Coleção Museu Nacional de Belas Artes/

IBRAM/MinC/nº25/2014.
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Figura 11. 

Angelo Agostini. Caricatura de D. Pedro II. 

Revista Ilustrada, nº 310, 1882.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional.
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atenção outro detalhe, só descoberto por um olhar mais afiado ou quando 

ampliamos a foto. Em primeiro lugar, o imperador encontra-se sentado numa 

daquelas rochas improvisadas nos estúdios. Com isso, o fotógrafo já buscava 

imobilizar o movimento e garantir que a foto chegasse a um bom resultado. 

Entretanto, se uma das mãos encontra-se pousada nos joelhos, já a outra 

apoia-se num livro, outro símbolo constantemente utilizado pelo monarca em 

suas fotos oficiais. Assim, natureza e erudição; paisagem e cultura; os trópi-

cos e a civilização compunham essa foto que mais parece com um autorretra-

to do Estado e de sua nacionalidade. O projeto nacional de exaltação da natu-

reza é, assim, marcante neste retrato do imperador, como se pode notar a 

partir do esforço de “implantar” a paisagem no interior do ateliê: representa-

ção teatral perfeita de uma civilização nos trópicos.

A essas alturas, e quanto mais chegamos ao ocaso do Império, a repre-

sentação oficial se parecia com uma re-apresentação. O imperador, para além 

dos truques fotográficos, virava um duplo de seu Estado: parte da paisagem, 

da natureza e de seus naturais. Na última feira universal que o Império par-

ticipou – a de 1888, em Paris –, enquanto as demais monarquias fizeram gre-

ve e se negaram a tomar parte do certame, uma vez que ele era organizado 

como uma homenagem ao centenário da Revolução Francesa, já Pedro II e seu 

estafe decidiram não apenas aderir, como construir um belo estande. Nele 

estavam expostos os produtos naturais do Império, alguns objetos indígenas 

e um belo lago com vitórias-régias. Para completar a cena, o próprio Impera-

dor deixou-se por lá ficar, bem na frente do pavilhão, para a apreciação geral 

do público. No seu diário deixou comentário memorável e bem a seu gosto: 

“Dessa vez fizemos bonito!” Mas ao que tudo indica, nesse caso, ele errou em 

cheio. Esse seria o derradeiro teatro de sua imagem. Ele próprio virara sujeito, 

objeto e representação de seu reino tropical. Dizem que saiu contente com seu 

feito e com seu Império. Mal sabia ele que em um ano não seria mais rei e que 

o Brasil teria uma república.

O OUTRO lADO DO ESPElHO é O OUTRO lADO

Mas nem sempre as fotos podem ser controladas de forma absoluta. Tanto que 

muitas vezes fotografias de rua parecem menos reais do que as de estúdio e o 

contrário é igualmente verdadeiro. Além do mais, há sempre agência em meio à 

convenção. Hora de observar um tema que parecia escapar da agenda oficial do 

Império, mas retornava feito visita pouco esperada. Reparemos nessa cena, en-

volvendo a tópica das liteiras. Isto é, à época, vários gravuristas, e depois fotógra-

fos, flagraram membros da elite sendo transportados em liteiras, de tal maneira 

que uma imagem parecia conversar com outra, criando uma verdadeira conven-

ção. Já a foto que selecionamos é tomada num estúdio, e poderia muito bem ser 
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Figura 12. 

Joaquim Insley Pacheco. Pedro II,  

Imperador do Brasil, Rio de Janeiro, 1883. 

Platinotipia, 37,5 × 29,6 cm.  

Acervo Fundação Biblioteca Nacional.

12
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apresentada como mais uma versão dessa mesma estrutura: senhores em suas 

liteiras e no centro da foto; escravizados apenas a ladeá-los. No entanto, um de-

talhe acaba por inverter o topos e os jogos de convenção. Ao centro, está uma se-

nhora muito bonita, bem vestida e portando joias que denotam sua posição social. 

É para ela que convergem as luzes e o foco da fotografia. Seu corpo também verga 

um pouco para a frente – em direção à câmara – o que mostra como ela é o objeto 

último da foto. Além disso, a corroborar a interpretação, está o título do albúmen: 

se ele não traz o nome da misteriosa senhora, ficamos sabendo ao menos de que 

família ela provém: dos influentes Costa Carvalho. Mas o jogo que se estabelece 

entre fotógrafo e fotografados faz das suas, e dessa vez “o objeto” que deveria 

ser quase transparente ou invisível deixa de se comportar como o previsto: um 

dos personagens secundários vira sujeito e literalmente rouba a cena. No caso 

do escravizado à esquerda há uma clara acomodação de papéis: descalço, mas 

bem vestido (revelando tratar-se de um cativo doméstico), ele curva seu corpo 

em direção à senhora, tira seu chapéu, e evita olhar para o fotógrafo ou até mes-

mo para a moça da foto: seus pés paralelos e olhos quase fechados procuram o 

chão do estúdio. Já o cativo do lado direito faz tudo “longe da curva”. Ele encara o 

fotógrafo, mantém o chapéu na cabeça, mostrando desenvoltura e uma liberda-

de que contradita sua condição. Além do mais, cruza os braços, coloca a mão na 

cintura, não retira o seu chapéu e mira de frente o fotógrafo (e quiçá o senhor – o 

marido – que bem poderia estar ali sentado, bem à frente, contemplando “a sua” 

obra). Aí está um jogo de corpo que fala por si só, e interpela aos demais. Com a 

mão – insolentemente – à cintura e outra levemente apoiada na haste feita para 

carregar a liteira – como se descansasse e nada tivesse a ver com o trabalho – ele 

se vira diretamente para a câmara e faz uma pose que pouco denota serventia. 

Ao contrário, ele parece senhor de si. Há mais um paralelo importante a anotar: 

nem a senhora, nem seus escravos têm seus nomes revelados, como se marca-

dores sociais de diferença – raça e gênero – bastassem para caracterizar “quem é 

quem” no cenário. Mulheres, assim como escravos, eram considerados espécie de 

propriedade de suas casas, apesar de ocuparem hierarquias e lugares sociais em 

tudo distintos. De toda forma, há um anonimato presente no documento, assim 

como uma inversão de locais. Ao menos transitória.

Assim, se as imagens nunca “ref letem”, tão somente, o real, no caso da 

fotografia um novo elemento precisa ser destacado: a ingerência dos agentes 

que não se conformam, muitas vezes, em apenas cumprir com um script pre-

determinado. Como mostra Eduardo Cadava: 

The relation between the represented object and its representation, between 

reference and image, does not presuppose an object whose being and existence 

precede, or remain outside, the process through which it becomes an image. On 

the contrary, Barthes suggests that photo-graphic representation stages – makes 

absolutely “literal” – what is at the heart of modern representation, and this is 

precisely the putting into crisis of a temporal order in which first there is an 

object and then later its representation. What stands in front of the photograph-
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Figura 13. 

Fotógrafo não identificado. Senhora da 

família Costa Carvalho na liteira com dois 

escravos, Bahia, c. 1860.  

Albúmen, 5,5 × 8,1 cm.  

Acervo Instituto Moreira Salles.

13
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ic apparatus – an object or subject that gives way to a portrait – does not “exist” 

before the camera’s click. As Barthes explains, “once i feel myself observed by 

the lens, everything changes: i constitute myself in the process of ‘posing’, i 

instantaneously make another body for myself, i transform myself in advance 

into an image” (CL, p. 10/CC, p. 25). This “active” transformation is not that of 

someone who offers himself to the camera, like some sacrificial victim, in order 

to be reproduced, but rather that of someone who knows that what makes him 

what he “is” – and therefore prevents him from ever being simply “himself” – is 

the multiplicity that inhabits “him” […] in front of the lens, i am at the same time: 

the one i think i am, the one i want others to think i am, the one the photogra-

pher thinks i am, and the one he makes use of to exhibit his art. in other words, 

a strange action (Cadava & Cortés-Rocca, 2006: 36).

À frente das lentes todos podem virar “outros” e criar novas realidades 

para si e para os demais: uma impostura tão calculada como por vezes ines-

perada. Tudo parece estar pronto – os papéis previamente estabelecidos e os 

locais demarcados –, mas pequenas ou grandes agências podem alterar sig-

nificativamente o resultado final. Aí estão imprevistos do ofício que mesmo 

que sem a intenção, acabaram por f lagrar escravos nas mais diferentes situ-

ações: de coadjuvantes viravam personagem principal. 

Esse é também o caso da foto de Militão,11 que retratou um orgulhoso 

senhor junto com sua escravaria. Nada mais natural, ao menos nesse contex-

to em que a escravidão, de tão espalhada, quase parecia “óbvia”, enquanto 

mão de obra necessária. Vale destacar, igualmente, que como o sistema era 

legal e justificado, à época, não havia motivos para que o senhor escondesse 

sua propriedade: ao contrário, ela era motivo de orgulho e exposição. No en-

tanto, nem o senhor e muito menos o fotógrafo conseguiam domar o oceano 

de sentimentos expressos nas faces de cada um dos empregados.

Na figura 14 é possível perceber a tensão congelada e encapsulada 

momentaneamente no estúdio. Ligeiramente à frente está o senhor, com 

sua expressão cerrada e digna, traje completo, braços cruzados, barba e 

cabelos aparados, botas e gravata a diferenciá-lo dos demais. Com sua pos-

tura corporal e adereços selecionados, ele mostra onde reside a hierarquia. 

Como mencionamos, longe de esconder, o senhor paga para se ver represen-

tado ao lado de seus cativos. Mostrar-se diante de “sua propriedade” era 

sinal, sem dúvida, da riqueza acumulada e, portanto, motivo de orgulho. E, 

sim, trata-se indubitavelmente de escravos, pois os companheiros de foto 

não calçam sapatos e estão numa linha simbólica sutilmente demarcada: 

ligeiramente atrás do senhor que lhes dá as costas. Mas o anônimo proprie-

tário provavelmente não terá se dado ao trabalho de olhar para trás – ou foi 

impedido pelo fotógrafo, cioso do resultado de seu ofício – e perceber a 

reação de cada um de seus escravizados. Indiferença, raiva, constrangimen-

to, impertinência, apatia, melancolia são apenas alguns dos sentimentos 

expressos nas diversas contrações dos músculos da face. Diferente do que 

deveria mandar o f igurino, ao invés de apresentar posturas compatíveis 
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Figura 14. 

Militão Augusto de Azevedo.  

Senhor e seus escravos. Albúmen,  

6,3 × 8,3 cm, São Paulo, s.d.  

Álbum de provas do fotógrafo nº 6,  

foto 10.165.  

Fotografia: Hélio Nobre/José Rosael.  

Acervo Museu Paulista/USP.

14
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com suas situações, nesse caso cada um reagiu com sua individualidade. 

Todos observam a câmara, mas as respostas são as mais variadas. Quem 

sabe fosse essa também a intenção de Militão, ele próprio um abolicionista 

convicto (Araújo, 2010). Quem sabe tudo falhou e a foto restou no ateliê de 

Militão e não foi adquirida pelo senhor de escravos, que provavelmente não 

gostou do resultado. Quem sabe o profissional tenha ele próprio rejeitado a 

foto, uma vez que um dos cativos se mexeu, e estragou o resultado final. 

Esses são pequenos silêncios. O certo é que, nesse exemplo, cada um dos 

figurantes se reinventou, e criou para si um personagem. Enquanto o senhor 

seguiu a norma, já os demais produziram para si novos papéis e lugares: 

possíveis e passageiros jogos de liberdade. Pequenas agências, estratégias 

de reconhecimento e pertença mediadas pela imagem e que de alguma ma-

neira trapaceiam com as determinações do fotógrafo, do comandatário e do 

próprio fotografado.

cONclUSÃO: vER E lER ImAGENS

Mas essa já é outra história, cheia de novas memórias feitas de imagens vi-

suais que se colam como registros de verdade, de maneira que é muitas vezes 

difícil separar o que de fato ocorreu e o que o ato fotográfico ou outras formas 

de imagística imortalizaram. Conforme dizia o relato do jornalista eufórico 

com a chegada da fotografia na primeira metade do XIX – “é preciso ver a 

coisa com olhos vistos”. Mas “ver a coisa com olhos vistos” não implica, por 

certo, abrir mão das condicionantes sociais de qualquer imagem, de analisar 

a clientela, investir na história dos artistas, ou na recepção dos objetos visu-

ais. Compreender os andaimes da produção social das imagens; os trabalhos 

de seleção, que implicam políticas de favorecimento, de esquecimento ou de 

proposital destaque são, com certeza, procedimentos necessários para todo 

aquele que queira enfrentar esse tipo de material. 

No entanto, não parece possível (e muito menos desejável) diminuir a 

relevância de estudos mais internos das obras, atentando igualmente para as 

características de gênero, os vínculos do pintor com os padrões e convenções 

de época, as diferentes historicidades presentes e em disputa. Essas são uma 

espécie de técnicas sintáticas e semânticas à disposição do artista pictórico; 

uma linguagem da arte ou uma “linguística da imagem”, como quer Gombrich 

(1995). Essa perspectiva nos anima a introduzir, ao lado de nossa forma de 

entender a expressão verbal, a ideia de “linguagem visível”. Termos como 

imaginação, forma, figuração, imitação, passam a ter um sentido gráfico e 

icônico e escapam dessa era obcecada pela “textualidade” e em que a “escri-

tura” se converteu em palavra de ordem. Isso sem esquecer da circulação e 

recepção dessas imagens, e em diferentes momentos.
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Por essas e por outras é que procuramos fazer um diálogo com questões 

que vêm alimentando não só a história da arte, per se, como a área de Pensa-

mento Social, por exemplo. Ao invés de assumir um dos lados da dicotomia, 

que opõe historicistas a estruturalistas, formalistas a externalistas, quem 

sabe seja melhor partido optar pelo diálogo e manter a tensão, positiva, entre 

as duas perspectivas. Melhor pensar em modelos intercambiados entre men-

sagens verbais e visuais, entre níveis conotados e denotados (Barthes, 1977). 

Grosso modo, uma conotação é o que está sempre presente na imagem, enquan-

to denotação seria o material que interpretamos com e na imagem. Mas esse 

paradoxo estrutural apenas coincide com o paradoxo que tentamos, eticamen-

te, evitar, quando pensamos existir uma posição “neutra e objetiva” – que 

apenas copia a realidade de forma meticulosa – e outra mais interativa, e por 

isso “ideológica”. Essa oposição na prática não existe, uma vez que, como 

vimos, as imagens sempre ref letem sobre si mesmas, são mesmo uma meta-

linguagem. Outra forma de nomear esse impasse teórico, presente nessa re-

lação infinita entre texto e imagem, seria opor visões mais “ilusionistas”, das 

mais “realistas” (ver Freedberg, 1989). O ilusionismo seria a capacidade que 

as imagens teriam de enganar, assombrar, deslumbrar, cujo exemplo maior 

seria o trompe-l’oeil, ou, mais atualmente, os efeitos do cinema. Em contrapo-

sição o realismo seria a capacidade dos registros visuais mostrarem a “ver-

dade das coisas”, a de atuarem como “testemunhos oculares”, socialmente 

autorizados e críveis. Conforme mostra Mitchell (2009), para o realismo a 

melhor expressão seria: “assim é, pois as coisas são assim”. Já para o ilusio-

nismo: “isso é o que as coisas parecem ser”. Mas, mais uma vez, essa parece 

ser uma falsa questão, até porque realismo e ilusionismo correspondem a 

posições e relações que circulam e ocupam locais intercambiáveis.  

O que interessa recuperar, como diz o crítico Michael Baxandall (2006), 

são, pois, as “causas de um quadro”, ou então a “intenção” que presidiu sua 

produção e a forma que daí resulta. Isto é, trata-se de “ler” uma tela, mas 

munidos de outras fontes a contrastar a interpretação: elementos da tradição 

pictórica do próprio pintor, mas também elementos retirados da história e do 

contexto.12 Assim, “situar” não implica tão somente localizar o contexto polí-

tico em que a obra foi produzida, mas também enfrentar as convenções artís-

ticas que formaram e informaram o autor.

Para nós cientistas sociais, ou para aqueles interessados numa história 

social da arte, deparar com uma tela acabada – cujo processo não temos mui-

tas vezes como remontar – leva sempre a um estranhamento. Como reconciliar 

imagem, escrita, história e lastro social (Salgueiro, 2006: 10)? Em primeiro 

lugar, uma imagem pode ser vista em 180o, por muitos ângulos e a partir da 

apreensão de vários sentidos, todos concomitantes. Já a narrativa com a qual 

estamos habituados a lidar achata, reduz e direciona em geral para apenas 

um sentido. Foi por isso que Baxandall concluiu que a “descrição” que fazemos 
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é, antes, uma representação do que pensamos sobre a obra ou da representa-

ção dela, não a tela em si. É esse mesmo autor quem mostra como a tarefa de 

lidar com imagens acaba sendo, por isso mesmo, sempre um pouco melancó-

lica, pois, para piorar, vivenciamos o paradoxo de escrever sobre algo que, 

produzido no passado, e apesar de ainda “visível”, não guarda mais uma re-

lação óbvia com o presente. Essa é a verdadeira incomensurabilidade da re-

lação entre linguagem e imagem. Pode-se dizer que o que “vemos” é quase um 

exercício em vão, mas esse “em vão” é o que fazemos de maneira mais habi-

tual (Mitchell, 2009: 63). Em segundo lugar, é forçoso reconhecer que – a des-

peito da segurança e comodidade do historicismo – estamos diante de objetos 

separados do nosso mundo, e que carregam diferentes temporalidades e con-

textos, por mais que julguemos ser possível lê-los com olhos do presente. Foi 

Lucien Febvre quem chamou o anacronismo de “pecado mortal do historiador”, 

uma vez que o procedimento “consiste em atribuir, na reconstrução de um 

evento histórico, o conhecimento posterior, fazendo dele profecia do passado” 

(Febvre apud Novaes, 2005: 395). Conforme sentenciou Walter Benjamin (1985): 

“tempo misterioso é essa imagem do passado que a história transforma em 

coisa sua”. Com efeito, se esse é um problema inescapável, é no mínimo salu-

tar não ler o passado com lentes exclusivamente voltadas para o próprio 

momento ou para os interesses do pesquisador.

Mas existe um terceiro problema recorrente e presente em muitos usos 

que nós cientistas sociais fazemos das imagens. Há quem diga que tudo nesse 

mundo não passa de etnografia e que para olhar basta ver. A influência dessa 

perspectiva verista é tal que muitas vezes acabamos tomando um artista como 

um “ilustrador” – destituído de desejo, vontade ou qualquer laivo de par-

cialidade. No entanto, e conforme afirmou Ernest H. Gombrich (2007: 36), 

“muitas vezes a forma precede o significado”. Segundo ele, esta relação pode 

ser melhor observada nas pinturas de caráter verista, que muitas vezes de-

spistam, propositadamente, o observador. Segundo Gombrich, mesmo tais 

obras não extraem sua ilusão de um modelo real, mas a obtém pela maneira 

com que articulam um conjunto de esquemas visuais básicos (schematas), 

transmitidos ao longo de gerações e continuamente readaptados e relidos 

pelos artistas (Gombrich, 2007). Tais modelos visuais podem, no limite, não 

guardar qualquer correspondência imediata com as formas naturais que su-

postamente os inspiraram, e, de alguma maneira – como formas – são ante-

riores aos significados. Assumir tal tipo de partido teórico ajuda a entender 

como, muitas vezes – e, sobretudo, quando o conhecimento do outro ou da 

natureza vem mediado por imagens – acabamos sendo “as vítimas passivas, 

embora voluntárias, de uma ilusão incontornável” (Gombrich, 2007: xvii). Aí 

residiria não apenas o impasse da pintura verista, mas do próprio paradigma 

realista na arte ocidental. É a partir dessas lacunas que somos convidados a 

desconfiar das aparências codificadas de certas imagens, bem como dos “con-
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textos mentais” – convenções ou memórias de esquemas aprendidos. Logo, se 

as imagens propõem modos de ver, valem-se do fato de compartir com seu 

público-alvo determinados contextos mentais e esquemas visuais. 

Há qualquer coisa de previsível, mas também de misterioso no ato de 

analisar imagens. Por um lado, tudo parece fácil, já que não há quem não 

possa “ver” e assim admirar uma obra de arte. Mas da mesma maneira como 

se deixam compreender de imediato, essas mesmas obras carregam lá seus 

segredos, genealogias e historicidades que pedem calma e cuidado: mais do 

que apenas “olhar”, quem sabe seja bom começar a “ler” imagens.
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NOTAS

* Este texto é pautado em duas palestras por mim minis-

tradas: a primeira em Princeton (em março de 2013) e a 

segunda na Anpocs (em outubro de 2013). Foi ideia de An-

dré Botelho que eu transformasse as anotações em um 

artigo. Esclareço que, mesmo assim, optei por manter o 

tom mais coloquial das palestras, também aqui. Agradeço 

ao Maurício Hoelz por todo o seu trabalho na coleta das 

autorizações das imagens e no estabelecimento final do 

texto. Agradeço, também, às leituras cuidadosas de Maria 

Helena Machado e de André Botelho. A ele devo também 

o incentivo e o “empurrão” para perseverar nesse ensaio. 

Por essas e por tantas outras esse artigo é a ele dedicado.

1 Ver esse debate em Heidegger (1977).

2  O imperador foi inclusive pioneiro quando concedeu seu 

real patrocínio a um fotógrafo, já em 8 de março de 1851. 

Nessa época, deu o título de “Photographos da Casa Impe-

rial” a Buvelot e Prat, antecipando-se em dois anos à rai-

nha Vitória, que tratará de criar cargos e titulações seme-

lhantes na Corte inglesa, anos depois.

3  No meu livro As barbas do Imperador (2000), tive oportuni-

dade de tratar desse tema com mais vagar e analisar de 

que maneira obras como a de Gonçalves Magalhães e Gon-

çalves Dias dialogavam diretamente com as telas de ar-

tistas, igualmente financiados pelo Imperador, como Vic-

tor Meireles e Pedro Américo. No livro também trato da 

correlação de Pedro II com a fotografia.

4  Boris Kossoy foi quem me chamou a atenção sobre esse 

aspecto.

5  Albert Frisch (Alemanha ca.1840 - s.l. ca.1905) atuou como 

fotógrafo no Brasil durante a década de 1860. Em compa-

nhia do engenheiro, fotógrafo e desenhista Franz Keller-

-Leuzinger fotografou o Alto Amazonas em 1865. Retratou 

os Umauás com suas armas e paramentos típicos; regis-

trou aspectos das malocas originais, dos ranchos de pes-

ca ao pirarucu e das habitações híbridas dos Tapuias (ín-

dios destribalizados sediados nas cercanias de Manaus). 

Recebeu menção honrosa na Exposição Universal de Paris 

(França) em 1867.
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6  Esses eram retratos em tamanhos bastante fixos (em geral 

6 cm x 9 cm), e faziam o gosto da clientela, ávida por esse 

novo tipo de representação. Utilizava-se normalmente 

uma câmara com lentes múltiplas, que permitiam a ob-

tenção de quatro a oito fotos em um mesmo negativo. 

Eram reproduzidos em folha de papel, e só então recorta-

dos e colados em um papelão mais encorpado, cujo verso 

servia para a propaganda e informação da casa fotográfi-

ca que realizara o serviço.

7  Para mais informações sobre os fotógrafos do Império e 

aqueles financiados pelo Imperador sugiro a leitura de 

Kossoy (2002); Kossoy & Schwarcz (2012); Fernandes Jr. 

(2000); Ferrez, G. (1985); Ferrez, M. (2005); Freyre, Ponce 

de Leon & Vasquez (1983); Haeynemann & Rainho (2005); 

Lago, B. (2001); Lago & Lago (2005). 

8  A princesa Isabel foi discípula de Revert Klumb, que rece-

bia por suas aulas particulares de fotografia 400 mil réis 

por ano. No livro de Receitas e Despesas da Casa Imperial, 

D. Pedro, no período de 1848 e 1867, gastou em fotografias 

de Buvelot, 730 $000; com Victor Frond, 9:127$000; Joa-

quim Insley, 243$000; Stahl, 730$000; Henrique Klumb, 

2:815$000; Carneiro & Gaspar, 1:600$000; Carneiro & Smi-

th, 1:045$000; Casa Leuzinguer, 237$000, totalizando 18 

contos 796 mil réis. Foram comprados, ainda, álbuns de 

Victor Frond e de outros fotógrafos, o que eleva a conta a 

um total de 22 contos e 528 mil réis, e corresponde a trin-

ta vezes o valor que o imperador teria recebido para seus 

gastos pessoais no ano de 1846.

9  Se o próprio imperador era um fotógrafo, acabou por in-

centivar outros profissionais em atividade no país. Insley 

Pacheco foi o mais frequente e íntimo fornecedor de ima-

gens da família, mas não o único. Dizia-se que Buvelot e 

Prat eram os daguerreotipistas favoritos dos monarcas. 

Também Klumb se esmeraria para ficar próximo dos re-

ais governantes e usaria de suportes até mais originais 

que o papelão, como o singelo guardanapo onde estam-

pou o retrato da princesa Leopoldina. De todos os profis-

sionais que cercaram D. Pedro, August Stahl é conside-

rado o mais talentoso.
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10  Gombrich (2007) usa o conceito de série iconográfica como 

procedimento metodológico para mostrar a maneira como 

as obras dialogam entre si criando verdadeiras culturas e 

referências visuais.

11  Sobre Militão, esse fotógrafo que se radicou em São Paulo 

em finais do XIX, ler e ver, entre outros: Carvalho (1991); 

Carvalho & Lima (2004, 1997); e Lago (2001).

12  Ver, também, a excelente introdução de Heliana Angotti Sal-

gueiro para a própria obra de Baxandall (2006). Conforme 

mostra Heliana Salgueiro, é difícil lidar com “o ato de des-

crever e o de visualizar” (2006: 10). Distância, descompasso 

e diferença cultural são conceitos que marcam essa relação.
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lENDO E AGENcIANDO ImAGENS: 

O REI, A NATUREzA E SEUS bElOS NATURAIS

Resumo

O artigo parte de uma “provocação metodológica”: por 

que nós, cientistas humanos de uma maneira geral, so-

mos tão cuidadosos com os documentos escritos, e tão 

conservadores quando lidamos com fontes iconográfi-

cas? Por que nos preocupamos em dar todas as referên-

cias quando analisamos livros, fontes, cartas, atas e já os 

documentos imagéticos são tratados como mera “ilustra-

ções”, no sentido de que só dão “lustro” e adornam o que 

previamente sabemos? Partindo dessas questões procura-

se explorar o tema a partir da análise de um conjunto 

documental produzido durante o Segundo Reinado, quan-

do o monarca e os governantes que os cercavam trataram 

de desenhar a nacionalidade a partir de um tripé, farta-

mente composto por imagens oficiais do Estado: o rei, a 

natureza e seus naturais (entre escravos e indígenas). O 

desafio é, pois, analisar de que maneira imagens não só 

reproduzem (são produtos), mas ajudam a produzir o con-

texto em que se inserem.

READING IcONOGRAPHY AND THE 

AGENcY OF ImAGES: THE KING, 

NATURE AND HIS bEAUTIFUl NATIvES

Abstract

The main goal of this article is a methodological one. Why 

we, human scientists in general, are so careful about 

written documents, but so conservative dealing with 

iconographic sources? How to understand the importance 

of images as an historical document? How to deal with 

visual documents not as mere “illustrations”, which are 

only meant to give luster and adorn what is a priori 

known, or “products” of their context, but as a main 

source of “production” of costumes, representations, and 

depictions of a particular moment? Having this kind of 

questions in mind, the article analyses a set of docu-

ments produced during the Second Reign, when Pedro II 

and his governors tried to create a kind of official project 

of nationality on a tripod basis formed by official images 

of the State: the king, nature, and his natives (slaves and 

indigenous people). The challenge then is to analyze how 

images not only reproduce (are products of ) but also pro-

duce the context in which they are inscribed.
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Imagens; 

Iconografia; 

Segundo Reinado; 

Metodologia; 

Representação.
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DESIGUAlDADES NAS TRANSIÇõES PARA  
A vIDA ADUlTA NO bRASIl (1996 E 2008)

Carlos Antonio Costa Ribeiro  i

No Brasil, a passagem do milênio também foi um momento de virada demo-

gráfica importante para a população jovem. Em 1996, a coorte de idade entre 

12 e 30 anos contava com 60 milhões de pessoas, sendo responsável por um 

pouco mais de um terço da população (35%). Uma coorte mais nova entre 12 

e 30 anos em 2008, que tinha entre 1 e 18 anos em 1996, contava com 58 mi-

lhões, o que também correspondia a cerca de um terço da população (33%). 

Em termos relativos, a população jovem fora maior em períodos anteriores. 

Em números absolutos, no entanto, nunca foi tão grande quanto durante as 

décadas de 1990 e 2000. O que é ainda mais impressionante é que, devido às 

taxas de fecundidade e mortalidade, a população de jovens nunca mais vol-

tará a ser tão grande. Há uma tendência inexorável de envelhecimento da 

população brasileira (IBGE, 2008). Essa situação é uma consequência do que 

alguns demógrafos chamam da “onda de jovens” que começou a crescer nas 

décadas de 1960 e 1970 (Bercovich, 1992; Wajnman, 1998). 

Essa duas enormes coortes de jovens começaram a entrar na vida adul-

ta durante os anos 1980, 1990 e 2000, décadas marcadas por forças opostas. 

Por um lado, estagnação econômica e altos níveis de desigualdade de renda 

e, por outro, avanços nos direitos civis e benefícios tais como a expansão do 

sistema educacional, aumento do acesso ao sistema de saúde, maior regula-

mentação do mercado de trabalho e mais proteção social por parte do Estado. 

Estagnação econômica e desigualdades implicam mais heterogeneidade e 
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diferenças nos padrões de transição para a vida adulta, ou seja, são forças que 

levam indivíduos com características socioeconômicas distintas a fazerem 

transições para a vida adulta em momentos diferentes do ciclo de vida. Em 

contrapartida, a expansão da cidadania e dos benefícios sociais funcionam 

como um forte mecanismo de padronização, levando a uma homogeneização 

dos padrões de transição entre diferentes grupos sociais, ou seja, diminui a 

diferença entre os padrões de transição para vida adulta de jovens com dife-

rentes origens socioeconômicas. O principal objetivo deste artigo é localizar 

os mecanismos institucionais relacionados à família, ao sistema escolar e ao 

mercado de trabalho através dos quais a desigualdade e a expansão dos be-

nefícios sociais contribuíram para a criação de diferentes padrões de transi-

ção para a vida adulta. As análises são baseadas em dados referentes a duas 

coortes de idade sucessivas: a primeira, nascida entre 1966 e 1984, represen-

tando jovens entrando no mercado de trabalho, se casando e se tornando pais 

entre a metade dos anos 1980 e 1996; e a segunda, nascida entre 1978 e 1996, 

fazendo as transições para a vida adulta entre meados dos anos 1990 e 2008. 

Este grande grupo de jovens, representado no presente artigo por estas 

duas coortes de idade, tem sido objeto de preocupações políticas e acadêmicas 

desde o fim da década de 1990 (Berquó, 1998; Silva, 2002; Cano, 2003; Hasen-

balg, 2003; Barros, 2005; Berquó, 2005; Brandão, 2006). Em geral, estes estudos 

abordam questões específicas e não procuram tratar da questão das transi-

ções para a vida adulta.1 Partindo de uma abordagem mais analítica, procuro 

estudar a relação, o tempo e a estratificação nas transições marcadas pela 

entrada no mercado de trabalho, pela constituição do primeiro domicílio 

autônomo (independente dos pais), pelo primeiro casamento e pelo nascimen-

to do primeiro filho (para mulheres apenas). Para tanto, uso modelos estatís-

ticos para definir fatores correlacionados às transições no que denomino de 

esfera produtiva (trabalho e escolaridade) e esfera reprodutiva (domicílio, 

casamento e maternidade) da vida. Alguns trabalhos anteriores também ado-

taram uma perspectiva analítica para entender transições para o mercado de 

trabalho (Corseuil, 2001) e para o casamento e a maternidade (Oliveira, 2006). 

Minhas análises se diferenciam destes trabalhos na medida em que estudo 

conjuntamente as esferas produtiva e reprodutiva da vida dos jovens. Além 

disso, uso dois bancos de dados que contêm informações sobre a família de 

origem dos jovens que não moram mais com seus pais (as pesquisas usuais 

do IBGE não incluem essa informação pelo menos desde 1996), o que permite 

analisar de forma direta o efeito das condições socioeconômicas e culturais 

das famílias de origem nos padrões de transição para a vida adulta dos jovens. 

Parto da ideia de que essa abordagem integrada é essencial para entender 

melhor os mecanismos que caracterizam a entrada na vida adulta. Em outras 

palavras, acredito que a perspectiva adotada neste artigo pode ajudar a des-

crever a transição para a vida adulta no Brasil levando em conta, por um lado, 
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os contextos institucionais do mercado de trabalho, do sistema educacional 

e da família; e, por outro, as condições socioeconômicas e a estrutura das 

desigualdades que caracterizaram o Brasil desde meados da década de 1980 

até a década de 2000.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção des-

crevo as principais características históricas e institucionais da sociedade 

brasileira desde os anos 1980; em seguida, descrevo os dados, os modelos e 

as variáveis usadas. Depois apresento os principais resultados sobre transi-

ções para a vida adulta nas esferas produtiva (trabalho e escola) e reproduti-

va (domicílio próprio, casamento e maternidade). Ao final, apresento algumas 

conclusões mais gerais. 

cONTExTO Em QUE SE DERAm AS TRANSIÇõES

condições socioeconômicas e característica das desigualdades

Entre os anos 1980 e 2000, quando as duas coortes que utilizo nesta seção 

estavam entrando na vida adulta, o Brasil experimentou, primeiro, um perí-

odo de estagnação e crise econômica, e depois, nos anos 2000, iniciou-se ti-

midamente um processo de crescimento da economia. Independentemente 

destas melhoras no final do período, nestas três décadas o Brasil quase não 

cresceu (a média de crescimento do PIB entre 1981 e 1999 foi de 1,9%, e de 2000 

até 2010 foi em torno de 3,8%). Embora tenha permanecido muito alta ao lon-

go de todo o período, a desigualdade de renda começou a declinar a partir de 

1994 e, mais intensamente, nos anos 2000 (em 1996, o coeficiente de Gini era 

de 0,602 e, em 2010, era de 0,530). A população abaixo da linha de pobreza 

diminuiu de forma mais acentuada e significativa, primeiro em 1994 e, depois, 

nos anos 2000. Em 1993, cerca de 35% da população estava abaixo da linha de 

pobreza; esse número diminuiu para 28% em 1995, permaneceu neste patamar 

até 2003, e diminuiu para cerca de 12% em 2012. Embora o desemprego dos 

jovens não fosse muito alto, a economia informal crescia rapidamente nos 

anos 1980 e 1990, e começou a diminuir nos anos 2000. Em 1990, por exemplo, 

52% da força de trabalho urbana estava no setor informal, porcentagem que 

cresceu para 57% em 2000, e diminuiu para 47% em 2012. Além disso, as dé-

cadas 1980 e 1990 foram marcadas por níveis extremamente altos de inflação, 

que chegava a 50% durante os meses mais críticos, problema que foi resolvi-

do com o Plano Real, em 1994. Embora a inf lação fosse ruim para toda a po-

pulação, ela afetava mais fortemente os pobres que não tinham meios ban-

cários para proteger seus salários. Só as pessoas mais ricas tinham acesso a 

contas bancárias que indexavam o dinheiro para que este não perdesse total-

mente seu valor.

Um aspecto especialmente importante para entender os padrões de 

transição para a vida adulta no Brasil é a estrutura da desigualdade. Como é 
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de conhecimento geral, a desigualdade no Brasil é caracterizada pela concen-

tração no topo e menos diferença entre o meio e a parte inferior da distribui-

ção de renda. Em 1999, por exemplo, os 10% mais ricos detinham um terço da 

renda total, enquanto os 50% mais pobres detinham apenas um décimo da 

renda disponível. No topo estavam principalmente profissionais e adminis-

tradores com diplomas universitários e vivendo nos melhores bairros das 

regiões urbanas. É muito provável que os filhos destas famílias mais ricas 

tenham seguido padrões de transição para a vida adulta caracterizados por 

períodos longos de permanência no sistema educacional, entrada no mercado 

de trabalho depois de terminar os estudos, ou pelo menos durante o período 

em que estavam na universidade, e tenham se casado ou começado a formar 

suas famílias próprias mais tardiamente no ciclo de vida. Na base da pirâmi-

de estão tipicamente os trabalhadores manuais e nos serviços de baixa qua-

lificação (por exemplo, vendedores de rua, empregados domésticos etc.). Estes 

trabalhadores com baixa renda e pouca qualificação educacional precisam, 

frequentemente, que seus filhos jovens e até crianças trabalhem para com-

plementar a renda familiar. Consequentemente, os filhos dos trabalhadores 

de baixa renda sofrem mais pressão para deixar a escola e começar a trabalhar 

mais cedo em seus ciclos de vida. Entre os jovens mais pobres a formação de 

novas famílias também deve ter ocorrido mais cedo. A gravidez na adoles-

cência, por exemplo, é mais frequente entre os pobres. Tendo em vista que as 

pessoas no meio da distribuição, que hoje em dia têm sido definidas como 

“nova classe média”, estão mais próximas em termos econômicos dos mais 

pobres do que dos mais ricos, é provável que sigam padrões de transição se-

melhantes aos destes mais pobres. Em suma, nas décadas de 1980, 1990 e 2000 

a estrutura de desigualdades no país permaneceu sendo marcada por uma 

dualidade dividindo os mais ricos do resto da população. Consequentemente, 

os efeitos das condições socioeconômicas das famílias de origem (definidas 

nas análises desenvolvidas neste artigo por ocupação e educação dos pais) 

têm provavelmente um efeito forte nas esferas produtiva e reprodutiva da 

transição para a vida adulta. 

características institucionais

Embora os anos 1980, 1990 e, em menor escala, os anos 2000 tenham sido uma 

época difícil em termos de desenvolvimento econômico e níveis de desigual-

dade, mudanças institucionais extremamente importantes ocorreram no país. 

De uma forma geral, estas mudanças tiveram um efeito homogeneizador nos 

padrões de transição para vida adulta e, assim, agiram como forças opostas 

aos efeitos de heterogeneização das desigualdades e das crises econômicas. 

Dentre estas mudanças institucionais destaco quatro esferas que estão dire-

tamente ligadas às transições para a vida adulta: sistema educacional, mer-
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cado de trabalho, família e políticas de proteção social. Do ponto de vista 

sociológico, a entrada na vida adulta é marcada por algumas instituições que 

regulam os ciclos de vida dos indivíduos. Estas instituições definem, muitas 

vezes, em que momentos as pessoas mudam alguns status importantes em 

suas vidas. Por exemplo, o sistema educacional define de forma mais ou me-

nos padronizada com que idade os indivíduos podem deixam de frequentar a 

escola. O início da vida laboral também é regulado por leis que permitem ou 

não o trabalho de jovens e que incentivam ou não esse trabalho. Portanto, 

entender as características deste tipo de instituição é muito importante para 

analisar o processo de transição dos papéis sociais que se dá ao longo da ju-

ventude e que culmina com os indivíduos assumindo papéis sociais que são 

definidos como marcadores da vida adulta.

Foi a partir de 1982, quando ocorreram as primeiras eleições diretas 

para governadores depois do longo período de ditadura militar, que se iniciou 

um processo muito acentuado de expansão da educação básica no Brasil. De 

fato, aquelas eleições podem ser vistas como marcando um ponto de mudanças 

na política educacional brasileira. Muitos governadores eleitos por partidos 

de oposição ao regime militar iniciaram um grande esforço para construir mais 

escolas em seus estados. No Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, 

os estados mais populosos da federação, a construção de novos prédios para 

as escolas foi rápida e bastante intensa. Mais importante do que isso, no en-

tanto, foi o aumento proporcional do acesso de crianças e jovens à educação. 

Foi nessa época também que o problema da repetência como um empecilho 

para a progressão dos alunos no sistema educacional começou a ser detectado. 

Nos anos em que observei as duas coortes de idade que serão analisa-

das neste artigo (1996 e 2008), os jovens entre 12 e 30 anos de idade estavam 

todos acima da idade de ter completado os quatro primeiros anos de escola-

ridade (a idade ideal para completar esse primeiro ciclo educacional é de 10 

anos). De fato, em 1996, cerca de 83% e, em 2008, cerca de 91% tinham com-

pletado os quatro primeiros anos de educação elementar e deveriam comple-

tar a educação básica (oito anos de estudo, ou primário completo) com 14 anos. 

No entanto, dos jovens com 14 anos ou mais, apenas 46%, em 1996, e 65%, em 

2008, haviam completado este nível educacional básico (8 ou 9 anos de edu-

cação). As taxas de repetência na educação básica no Brasil são extremamen-

te elevadas (Klein & Ribeiro, 1991). De fato, o problema da educação básica no 

país parecia não ser a falta de vagas, que justificava a construção de novas 

escolas, mas, sim, a repetência, que levava à progressão muito lenta dos es-

tudantes dentro do sistema educacional (Klein & Ribeiro, 1991). 

Embora as altas taxas de reprovação levem um número elevado de 

jovens a não completar as oito séries de educação elementar, que são obriga-

tórias por lei, a proporção de crianças entre 5 e 14 anos de idade matriculada 

no ensino elementar cresceu constantemente. Por exemplo, em 1985, 80% 
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destas crianças estavam matriculadas na escola e em 2000 o número já era 

de 95%. Consequentemente, a matrícula no ensino médio (que ainda é opta-

tivo no Brasil) para jovens entre 15 e 19 anos de idade também aumentou de 

22%, em 1985, para 47%, em 2000. Legalmente é esperado que os estudantes 

permaneçam no sistema educacional até completarem 14 anos de idade, que 

também é a idade legal para iniciar atividades como aprendizes no mercado 

de trabalho. Assim sendo, é permitido que os estudantes combinem educação 

no ensino médio com participação no mercado de trabalho. 

O sistema educacional brasileiro é caracterizado por um currículo básico 

comum para todas as escolas, ou seja, todas devem ensinar pelo menos o mes-

mo número básico de matérias e conteúdos. Na linguagem da sociologia da 

educação isso significa que o sistema educacional brasileiro é padronizado 

(Allmendinger, 1989).2 Embora não haja estratificação oficial dentro do sistema 

educacional, a qualidade do ensino é muito diferente entre as escolas. Uma 

diferença básica é entre escolas públicas e privadas. Apenas algumas poucas 

escolas públicas são de boa qualidade, ao passo que o setor privado é muito 

diversificado, incluindo escolas muito baratas e de má qualidade, e outras mui-

to caras e de boa qualidade. De qualquer forma, a comparação do desempenho 

dos alunos de escolas públicas e privadas indica que aqueles no setor privado 

têm em média um desempenho muito mais alto do que os no sistema público 

(Franco, 2007). Entre as décadas de 1980 e 2000, um em cada dez estudantes 

estava matriculado em escolas privadas de ensino elementar. Em contraste, no 

ensino médio, três em cada dez estudantes estavam em escolas privadas. A 

maioria dos estudantes das escolas privadas de ensino elementar e médio são 

provenientes de famílias com status socioeconômico relativamente alto. 

No ensino universitário a situação se inverte. As melhores universida-

des são públicas e não cobram mensalidades. Com a exceção de algumas 

poucas universidades (principalmente as Universidades Católicas), a grande 

maioria das instituições privadas é de má qualidade. Para entrar nas univer-

sidades os estudantes devem fazer exames de admissão, geralmente denomi-

nados de vestibular. Houve algumas mudanças ao longo dos anos, mas a ideia 

básica é que testes de conhecimento baseados no currículo do ensino médio 

são necessários para a entrada na universidade. Tendo em vista que as me-

lhores escolas de ensino médio são privadas e as melhores universidades são 

públicas, é obvio que a organização do sistema educacional promove a desi-

gualdade socioeconômica na entrada da universidade (Castro, 1994). O padrão 

mais comum é o de estudantes com nível socioeconômico mais alto entrando 

em universidades públicas e estudantes mais pobres entrando em universi-

dades privadas. Durante os anos 1980 e 1990, as matrículas nas escolas de 

ensino médio aumentaram sem que houvesse um aumento proporcional no 

ensino superior, o que criou uma espécie de gargalo para entrar na universi-

dade. Nos anos 2000 essa situação começou a se modificar, tendo em vista 
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que houve também um amento bastante significativo das matrículas no en-

sino superior. De fato, nos anos 1990 houve um pequeno aumento da desigual-

dade de oportunidades para entrar na universidade (Ribeiro, 2009).

Como acontece em vários outros países da América Latina, o diploma 

universitário no Brasil tem um valor muito alto no mercado de trabalho e, em 

geral, equivale a retornos muito altos em termos de renda e status social. No 

entanto, o valor desses diplomas tem diminuído ao longo dos anos na medida 

em que se tornam menos escassos; esse fenômeno é denominado de “inflação 

de credenciais” e vem ocorrendo desde os anos 1980 (Ferreira, 2006). Em con-

traste com países que têm ligação direta entre sistema educacional e merca-

do de trabalho – por exemplo, Alemanha e Suíça (Muller & Shavit, 1998) – o 

sistema educacional brasileiro não é baseado em uma ligação formal entre 

mercado de trabalho e educação de ensino médio. Ou, melhor dizendo, o nú-

mero de escolas técnicas é muito pequeno e mesmo estas abrem a possibili-

dade de continuar os estudos depois de concluídas, ou seja, é sempre possível 

ir adiante e entrar na universidade. 

Isso, contudo, não significa que o mercado de trabalho seja pouco re-

gulamentado. Pelo contrário, o trabalho é altamente regulado para aqueles 

que estão no setor formal da economia. Para estes, várias regras devem ser 

seguidas, tais como: planos de pensão, idade legal para começar a trabalhar 

(14 anos de idade), benefícios para desempregados, entre várias outras garan-

tias trabalhistas. Nos anos 1980 e 1990 este mercado formal diminuiu e o 

mercado informal expandiu, tornando-se responsável por metade dos empre-

gos nas áreas urbanas na década de 1990 (Cardoso, 2002). Na década de 2000 

o mercado informal começou a diminuir, o que certamente é uma tendência 

positiva, embora este setor ainda seja muito grande no país. O mercado in-

formal, como todos sabem, é completamente livre de regulamentações por 

parte do Estado. Empregados e trabalhadores por conta própria neste setor 

não têm nenhuma forma de direito trabalhista, embora frequentemente en-

trem em litígio para reivindicar estes direitos. Apesar desta falta de regula-

mentação, às vezes os retornos financeiros imediatos são maiores neste setor, 

tendo em vista que não há pagamento de impostos. A informalidade é obvia-

mente ilegal, embora seja muito difícil trazer todos os trabalhadores para o 

setor formal. Há diversas discussões a este respeito com alguns autores sen-

do a favor de uma f lexibilização do mercado de trabalho (Camargo, 1996) e 

outros argumentando que a f lexibilização seria uma política maléfica e gera-

dora de desigualdades (Cardoso, 2000). Em geral, as grandes empresas têm 

mais dificuldade para contratar trabalhadores informais porque são mais 

regulamentadas e vigiadas, embora muitas vezes recorram a outras formas 

de remuneração que implicam menos impostos, tais como participação nos 

lucros, elaboração de cooperativas que na realidade não o são, e contratação 

de trabalhadores terceirizados (provenientes de outras empresas).
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O pouco crescimento econômico que caracterizou o país desde o início 

dos anos 1980 não criou uma contração do mercado de trabalho, como era de 

se esperar. Neste período houve, inclusive, uma forte tendência de inclusão 

das mulheres no mercado de trabalho. Além disso, o desemprego nunca foi 

muito alto ao longo das três últimas décadas, alcançou seu patamar mais alto, 

de 9%, nos piores anos da crise dos anos 1980. O desemprego de jovens, no 

entanto, foi mais elevado e chegou a 13% entre os jovens de 15 a 24 anos. Al-

guns estudos argumentam que o setor informal é o principal responsável 

pelas taxas baixas de desemprego, tendo em vista que sempre há a possibili-

dade de encontrar alguma forma de subemprego neste setor (Lam, 1993).

Além do sistema educacional e do mercado de trabalho, há outra forma 

de organização social que inf luencia enormemente as transições para vida 

adulta. A família muitas vezes é pensada quase como uma segunda natureza, 

mas, de fato, é uma forma de organização social que se modifica muito ao 

longo do tempo e entre sociedades. Pense, por exemplo, no papel das mulhe-

res nas famílias. Há algumas gerações muitas mulheres se dedicavam exclu-

sivamente à família e não trabalhavam fora de casa. O divórcio, por exemplo, 

era altamente estigmatizado. Hoje em dia o papel das mulheres dentro e fora 

das famílias se modificou muito. Famílias extensas, em que pais, avós e filhos 

habitam a mesma residência, eram mais comuns antigamente. Essas e diver-

sas outras formas de organização familiar estão relacionadas direta e indire-

tamente aos padrões de transição para a vida adulta. Embora várias modifi-

cações tenham ocorrido na organização familiar, o Brasil ainda é um país em 

que predomina a família nuclear. Segundo Goldani (2002), no ano de 2000 

cerca de 70,9% da população vivia em famílias compostas por um homem e/

ou uma mulher, com ou sem filhos, 17,2% viviam em famílias incluindo outros 

membros da família (como pais, tios etc.), 7,9% viviam sozinhos, e 4% tinham 

algum outro tipo de arranjo familiar. Embora as famílias nucleares sejam 

predominantes, muitas famílias pobres ainda dependem de redes sociais e 

relações familiares de proteção. É comum vermos famílias pobres em que 

várias gerações e irmãos habitem o mesmo domicílio ou, pelo menos, domi-

cílios contíguos. Em áreas pobres há frequentemente a possibilidade de fazer 

um “puxadinho” para abrigar um parente. Em geral domicílios multifamilia-

res são compostos por pais e seus filhos adultos que muitas vezes já são ca-

sados e já têm filhos (netos dos chefes de domicílio). Em suma, embora a fe-

cundidade tenha diminuído, as famílias extensas ainda são comuns no Brasil 

(cerca de 17,2%, em 2000). 

Uma outra tendência importante na organização das famílias é a ex-

pansão do número de chefes de domicílio que são mulheres, principalmente 

por causa da taxa crescente de divórcios. Em 1996, um em cada cinco domi-

cílios (20,6%) era composto por apenas uma mulher adulta (sem a presença 

de homens), e em 2008 esse percentual aumentou para 35%. Além disso, hou-
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ve aumento significativo da participação de mulheres no mercado de trabalho: 

63% delas estavam ativas em 1980, e 74% em 2000.3 A divisão do trabalho 

doméstico, no entanto, ainda é extremamente desigual, levando em conta que 

as mulheres fazem em média 2,5 vezes mais trabalhos domésticos que os 

homens (Goldani, 2002; Ribeiro, 2009).

Embora a taxa de fecundidade tenha caído para mulheres entre 15 e 49 

anos de idade (4,4 em 1980; 2,7 em 1990; 2,4 em 2000, e 1,9 em 2010), essa taxa 

para mulheres entre 15 e 19 anos de idade aumentou em 25% entre 1980 e 2000 

(Berquó, 2004). A fecundidade de adolescentes se deve predominantemente a 

casos de mulheres jovens casadas com homens mais velhos do que elas e está 

inversamente relacionada a renda e educação (Aquino, 2003), ou seja, a fecun-

didade é maior entre as mulheres jovens mais pobres. De um modo geral, o 

declínio da fecundidade se deve a um maior conhecimento sobre métodos 

contraceptivos. Já em 1996, por exemplo, 77% das mulheres entre 15 e 49 anos 

de idade usavam algum método contraceptivo. O uso destes tipos de métodos 

está positivamente correlacionado aos anos de educação das mulheres, ao 

desejo de terem ou não filhos, ao acesso a atendimento de saúde, e à região 

de residência (no Sul e no Sudeste são mais usados) (Tavares, 2006). Entre as 

mulheres em idade reprodutiva, apenas 7,3% declararam ter tido filhos não 

desejados em 1996 (Tavares, 2006). 

Os períodos de nascimento do primeiro filho, casamento e saída da 

casa dos pais são muito próximos no Brasil (Camarano, 2006). No entanto, 

também é comum que recém-casados vivam por algum tempo com os pais de 

um dos dois jovens, e quando estes casais jovens têm filhos as chances de 

residir com um dos sogros são ainda maiores. Estas tendências também va-

riam consideravelmente de acordo com as condições socioeconômicas e a 

região do país, uma vez que a residência com os pais ou sogros é mais comum 

no Nordeste e entre famílias com renda mais baixa (Camarano, 2006).

Estas ajudas familiares são importantes, mas o Estado também tem 

instituições que podem melhorar as vidas dos mais necessitados. As políticas 

de proteção social no Brasil vêm se desenvolvendo muito desde o início dos 

anos 1980. A Constituição Federal de 1988 criou condições legais para a ex-

pansão dos direitos sociais dos cidadãos. Hoje em dia todos têm direito a 

educação e saúde pública. O sistema de saúde pública, embora frequentemen-

te criticado, melhorou enormemente no Brasil dos anos 1970 para cá (Arretche 

& Marques, 2002). Além disso, o Estado vem desenvolvendo políticas de trans-

ferência de renda que contribuíram para a diminuição das desigualdades ao 

longo dos anos 2000. Os jovens que estavam entrando na vida adulta entre as 

décadas de 1980 e 2000 o fizeram em uma sociedade extremamente desigual 

e numa economia em crise, mas também encontraram cada vez mais ao lon-

go dos anos instituições que se fortaleciam e protegiam de alguma forma os 

cidadãos. Não há dúvida de que houve uma expansão da cidadania. 
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A expansão do sistema educacional público ao longo deste período pode 

ser considerada como uma ampliação da cidadania e do estado de bem-estar 

social. Frequentemente, a criação de novas escolas veio acompanhada de 

serviços de saúde, merenda escolar etc. Nos anos 1990 o governo também 

criou o Bolsa Escola, um programa de transferências financeiras para as fa-

mílias mais pobres condicionadas à matrícula das crianças nas escolas. Pos-

teriormente, esse programa foi ampliado e passou a se chamar Bolsa Família. 

Estas políticas de transferência contribuíram para uma diminuição mais 

acentuada das desigualdades de renda ao longo da década de 2000 (Barros, 

2006). Além disso, os programas de educação para jovens, que foram grada-

tivamente implantados ao longo da década de 2000, também podem ser vistos 

como políticas educacionais de proteção social na medida em que procuram 

capacitar jovens que se atrasaram no processo de aquisição de escolaridade. 

Assim como algumas políticas educacionais têm caráter de políticas 

de bem-estar social, algumas iniciativas estatais no mercado de trabalho 

também podem ser vistas por este ângulo. No início da década de 1990 o gov-

erno começou a implantar alguns programas para integrar jovens no mer-

cado de trabalho; estes, no entanto, foram considerados limitados porque 

atingiam apenas um número reduzido de jovens (Ramos, 1997). Em contraste, 

a participação feminina no mercado de trabalho foi enormemente afetada 

pela Constituição de 1988. Mulheres empregadas no setor formal da economia 

têm direito a licença maternidade de 120 dias e não podem ser demitidas 

durante a gravidez. No entanto, mais da metade das mulheres trabalha no 

setor informal e não goza, portanto, destes benefícios. Além disso, famílias 

com crianças pequenas ainda encontram dificuldades de acesso a creches. 

Embora o número tenha aumentado ao longo dos anos (em 2001, 39% dos 

domicílios com crianças com menos de 6 anos de idade tinham acesso a 

creches), a maioria das creches recebe crianças apenas durante uma parte do 

dia (manhã ou tarde). Assim, as famílias que têm crianças precisam recorrer 

a familiares e amigos para poder trabalhar fora de casa. Enquanto famílias 

pobres dependem dessa ajuda de familiares e amigos, famílias de classe mé-

dia alta geralmente contratam babás e empregadas, o que facilita enorme-

mente o trabalho dos pais. Como consequência destas situações, a participa-

ção no mercado de trabalho de mães com crianças pequenas é significativa-

mente menor do que a participação de homens na mesma situação (Sorj, 2007). 

Todas estas mudanças no sistema educacional, no mercado de trabalho, 

na estrutura familiar e nas políticas de bem-estar social que ocorreram entre 

as décadas de 1980 e 2000 se deram em uma sociedade extremamente desigual 

e num contexto econômico de crescimento muito baixo. É evidente que os 

altos níveis de desigualdade socioeconômica levam a padrões muito distintos 

de transição para a vida adulta nas esferas produtiva (trabalho e escola) e 

reprodutiva (casamento e maternidade) entre jovens mais pobres e mais ricos. 
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A questão é saber como a desigualdade afeta estas transições; mais precisa-

mente, é preciso responder a seguinte pergunta: como as transições vão variar 

entre as classes sociais tendo em vista o contexto histórico e demográfico, a 

estrutura das desigualdades, e as características institucionais descritas 

acima? Enquanto as desigualdades e as dificuldades econômicas estão dire-

tamente ligadas a padrões heterogêneos de transição para a vida adulta, as 

melhorias no sistema educacional, no mercado de trabalho, na estrutura fa-

miliar e no estado de bem-estar social promovem a ampliação da cidadania 

e atuam como forças homogeneizadoras nos padrões de transição. 

Em particular, as transições da escola para o mercado de trabalho para 

pessoas vivendo em áreas rurais e que ainda têm dificuldades de acesso à es-

cola (às vezes é necessário viajar longas horas para chegar à escola) tendem a 

ocorrer mais cedo. O trabalho informal também é mais comum em áreas rurais, 

o que contribui para a entrada no mercado de trabalho mais cedo no ciclo de 

vida dos jovens. O setor informal do mercado de trabalho (aceitando ilegalmen-

te o trabalho de jovens menores do que 14 anos) e a f lexibilidade do sistema 

educacional (sempre é possível parar de estudar para trabalhar e depois voltar 

para a escola) facilitam a transição para o trabalho e a combinação entre tra-

balho e estudo cedo no ciclo de vida dos jovens. Ao comparar as duas coortes 

de nascimento, observadas em 1996 e em 2008, imagino que estas transições 

na esfera produtiva ocorram mais tardiamente para a coorte mais nova justa-

mente porque houve mais institucionalização ao longo do período estudado.

A estrutura das desigualdades no Brasil – com concentração no topo e 

menos desigualdade entre as famílias no meio e na parte inferior da distri-

buição de renda – provavelmente cria dois padrões distintos de entrada no 

mercado de trabalho: um, típico dos jovens no topo da hierarquia social e, 

outro, característico de jovens (no meio e embaixo da hierarquia social). Em 

outras palavras, os filhos cujos pais tinham educação de nível médio ou su-

perior e ocupações de trabalho qualificado ou profissional provavelmente 

permanecem mais tempo na escola do que os filhos com origens sociais mais 

humildes. A principal diferença deve ser entre o topo e o resto. Além disso, 

minha expectativa é que essa desigualdade tenha diminuído entre a coorte 

mais velha e a mais nova porque, como indiquei acima, houve ampliação da 

cidadania ao longo das décadas de 1980, 1990, e 2000.

Na esfera reprodutiva, é possível que as famílias extensas tenham um 

impacto sobre os padrões de transição para o casamento e a maternidade. Nas 

famílias de classe baixa é comum que os recém-casados passem os primeiros 

anos de casamento na residência paterna ou materna. Além disso, jovens das 

classes baixas (casados ou não) com filhos pequenos também tendem a viver 

com seus pais. Em ambos os casos, diferenças de gênero devem prevalecer 

tendo em vista que os homens jovens casados ou com filhos pequenos são 

encorajados a entrar no mercado de trabalho. Em contraste, as mulheres jo-
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vens (sobretudo com filhos pequenos), estão mais propensas a se dedicar à 

vida doméstica. Jovens de classes mais altas estão mais propensos a perma-

necer solteiros por um período maior, a permanecer por longos períodos na 

casa dos pais, a constituir um lar independente apenas após o casamento, e 

a adiar ao máximo a primeira gravidez. 

Por fim, espera-se que a idade tenha um importante impacto nos pa-

drões de transição na esfera reprodutiva da vida. Nas décadas de 1980, 1990 

e 2000 a rápida expansão dos benefícios sociais provavelmente exerceu efei-

tos homogeneizadores nos padrões de transição das coortes de idade estuda-

das nesse artigo. Estas mudanças institucionais adiaram as transições de 

todos os jovens para status da vida adulta. Ainda que tenha havido alguma 

homogeneização e padronização, a heterogeneidade dos padrões de transição 

influenciados pelas diferenças de classe provavelmente não foram eliminada. 

Tendo em vista que a expansão de direitos continuou a aumentar entre as 

décadas de 1980 e 2000 e que a desigualdade socioeconômica diminuiu a par-

tir de meados dos anos 1990, é possível que os padrões de transição para a 

vida adulta na esfera reprodutiva sejam menos heterogêneos na coorte mais 

nova (observada em 2008) do que na mais velha (1996). Havendo mais homo-

geneização ao longo dos anos, espera-se que apenas o efeito da idade seja 

importante ou, pelo menos, que se torne mais relevante ao longo dos anos. 

Caso não houvesse desigualdades, os padrões de transição para vida adulta 

seriam predominantemente determinados pela idade. Em outras palavras, 

indivíduos com diferentes origens socioeconômicas fariam as transições nos 

mesmos momentos do ciclo de vida, as diferenças seriam mais em termos de 

decisões pessoais e não relacionadas a grupos sociais de classe.

DADOS E mODElOS

Dados

As análises apresentadas aqui se utilizam dos dados da Pesquisa de Padrões 

de Vida (PPV) coletada em 1996 e da Pesquisa Dimensões Sociais das Desigual-

dades (PDSD) coletada em 2008. A PPV é uma pesquisa domiciliar representa-

tiva das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil e, assim, é representativa de 85% 

da população brasileira. Coletada entre 1996-1997,4 a PPV é uma amostra de 

4.900 domicílios selecionada a partir de todos os domicílios que constituem 

a população brasileira. Informações sobre todos os indivíduos nas residências 

foram coletados e o número total de pessoas da amostra (crianças e adultos) 

é 19.400. A amostragem é baseada no Censo de 1991 sobre a distribuição de 

municípios e “setores censitários” (“microrregiões no interior dos municí-

pios”), e segue um procedimento de seleção probabilística. Primeiro, foram 

selecionados municípios, depois as microrregiões e, por fim, as residências 

no interior destas. Foram coletadas as informações de todas as pessoas (com 
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10 anos ou mais) vivendo na residência. Este artigo restringe a análise aos 

homens e mulheres entre 12 e 30 anos para os quais há casos válidos para 

todas as variáveis utilizadas nas análises. Assim, a amostra contém informa-

ções para 4.905 indivíduos. 

A “Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades” (PDSD) é domiciliar 

e representativa da população brasileira, feita em todas as regiões, menos nas 

áreas rurais da região Norte. Coletada em 2008, a PDSD é uma amostragem 

probabilística e estratificada contendo 8.048 domicílios. Informações sobre 

todos os indivíduos nos domicílios foram coletadas e o número total de pes-

soas da amostra (crianças e adultos) é 26.146. A amostragem segue procedi-

mentos semelhantes aos da PPV e foi baseada no Censo de 2000. Com o obje-

tivo de realizar análises comparativas com os dados de 1996 (PPV), este arti-

go restringe a análise dos dados da PDSD (2008) aos homens e mulheres entre 

12 e 30 anos residentes no Nordeste e no Sudeste para os quais há casos váli-

dos para todas as variáveis utilizadas nas análises, ou seja, a uma amostra 

de 3.064 indivíduos. 

Utilizarei três variáveis dependentes marcando diferentes transições 

de status de entrada na vida adulta. Para estudar a transição da escola para o 

mercado de trabalho (transição no que defini como esfera produtiva da vida), 

defino uma variável com as seguintes categorias: (a) estuda; (b) trabalha e 

estuda; (c) trabalha; e (d) nem estuda, nem trabalha (nem, nem). Esta tipolo-

gia é particularmente importante para o Brasil, visto que é comum para os 

jovens combinarem escola e trabalho por causa tanto de necessidades econô-

micas quanto das características do sistema educacional que permite o retor-

no à escola em idades avançadas. Para estimar a probabilidade de estar em 

um destes quatro status – as transições condicionais – utilizo um modelo 

(regressão) “logit ordenado” com restrições. Os dados para homens e mulhe-

res são analisados separadamente. 

Na esfera reprodutiva, defino duas transições. A primeira, relacionada 

ao casamento e à criação de uma residência independente da dos pais, inclui 

as seguintes categorias: (a) filho solteiro (indivíduo que nunca se casou e nem 

saiu da casa dos pais, portanto, que não fez transição); (b) chefe casado (pes-

soa casada que seja chefe ou cônjuge do chefe de família, fez, portanto, duas 

transições: casou-se e formou um domicílio próprio); e (c) filho casado ou 

chefe de família (filho casado que vive no domicílio dos pais ou sogros, ou 

chefe solteiro, ou seja, indivíduo que fez, ao menos, uma transição: casamen-

to ou domicílio próprio). Esta transição para um novo lar e/ou casamento é 

analisada separadamente para homens e mulheres. A segunda transição da 

esfera reprodutiva combina estado civil e maternidade, utilizando as seguin-

tes categorias: (a) mulher sem filho; (b) mãe casada; e (c) mãe solteira.5 Ape-

nas os dados para mulheres são analisados. Para analisar ambas as transições 

uso modelos logit ordenados com restrições.



446

desigualdades nas transições para a vida adulta no brasil (1996 e 2008)
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 4

33
 –

 4
73

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

Em todos os modelos utilizei o mesmo conjunto de variáveis indepen-

dentes, que procuram explicar as diferenças e desigualdades nos padrões de 

transição. A primeira é simplesmente a idade dos indivíduos (variando entre 

12 e 30 anos). As transições para a vida adulta estão fortemente relacionadas 

às idades e tendem a estar ainda mais se forem organizadas por instituições 

sociais relacionadas à idade. Por exemplo, o sistema educacional é uma ins-

tituição diretamente ligada à idade, tendo em vista que as pessoas frequentam 

a escola quando são crianças e jovens. Outras instituições, como o mercado 

de trabalho, também estão relacionadas à idade das pessoas. Caso não haja 

muita desigualdade socioeconômica, regional ou de área de residência, a 

idade tende a ser a principal variável correlacionada aos padrões de transição. 

Tendo em vista as tendências históricas que apresentei acima, é esperado que 

entre a coorte mais velha (1996) e a mais nova (2008) a idade seja cada vez 

mais importante para descrever os padrões de transição. A idade média das 

coortes era 21,3 anos em 1996 e 20,5 anos em 2008. 

Além da idade, usei duas outras variáveis que se relacionam à área de 

residência. A primeira é a área (rural ou urbana) e a segunda a região (Nor-

deste ou Sudeste). Como mostro adiante, a residência em contextos urbanos 

ou rurais parece ser relevante para explicar alguns padrões de transição para 

a vida adulta. As regiões rurais são historicamente caracterizadas por níveis 

mais elevados de pobreza e desigualdade (Bacha & Klein, 1989). A partir da 

década de 1970, no entanto, a modernização da agricultura vem contribuindo 

para melhorar as condições de vida e as relações de trabalho nas áreas rurais, 

embora a desigualdade permaneça muito alta. Apesar da melhora relativa, a 

pobreza mais extrema ainda se encontra nas áreas rurais, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste. Em 1996, os jovens entre 12 e 30 anos de idade es-

tavam concentrados majoritariamente em regiões urbanas (73%), mas ainda 

havia uma proporção alta em regiões rurais (27%). A tendência histórica de 

urbanização da sociedade brasileira continuou até 2008, quando 82% dos jo-

vens estavam em áreas urbanas e 18% em rurais. Tendo em vista a desigual-

dade histórica entre regiões urbanas e rurais no Brasil, é importante verificar 

se há diferenças significativas nos padrões de transição para a vida adulta 

destes jovens. 

 A desigualdade regional também pode ser uma característica da so-

ciedade brasileira que inf luencia significativamente estes padrões de transi-

ção. Tendo em vista que a parte mais moderna e industrializada do país se 

encontra na região Sudeste, é importante levar em conta a desigualdade re-

gional. Para as coorte de idade que uso para as análises apresentadas aqui, 

44%, em 1996, estavam na região Sudeste, e 51% estavam nesta região em 2008, 

enquanto 66%, em 1996, e 49%, em 2008, estavam na região Nordeste. 

Além destas características geográficas (área e região de residência) 

utilizo uma variável para ocupação e outra para educação dos pais dos jovens. 
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Estas duas variáveis medem as condições socioeconômicas e culturais das 

famílias em que os jovens cresceram. Na realidade, são as duas principais 

características usadas para descrever as desigualdades nos padrões de tran-

sição. Tendo em vista que as transições, tanto na esfera produtiva quanto na 

reprodutiva, estão relacionadas à saída da casa dos pais, é fundamental usar 

um banco de dados que contenha informações retrospectivas sobre as famí-

lias em que os indivíduos cresceram. Para os indivíduos que ainda moram 

com seus pais é possível usar as características destes pais para medir o 

contexto familiar. Neste caso, diversas pesquisas domiciliares brasileiras (as 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – PNADs) contêm as informa-

ções relevantes. No entanto, quando os indivíduos não moram mais com seus 

pais (o que ocorre para 26% dos indivíduos da amostra utilizada para 1996, e 

25% da amostra de 2008) não há informações para os pais dos indivíduos. 

Sendo assim, usar as PNADs leva a sérios problemas de seletividade, ou seja, 

se houver tendências de saída da casa dos pais relacionada às condições so-

cioeconômicas de origem (como parece haver), as análises sobre transições 

para a vida adulta ficam seriamente comprometidas. 

Nestes casos, a solução é usar dados retrospectivos, ou seja, dados 

provenientes de perguntas feitas para todos os chefes e cônjuges sobre a 

ocupação e educação de seus pais. Estes dados são os geralmente usados para 

definir a classe de origem dos indivíduos em estudos sobre mobilidade social 

(Ribeiro, 2007) e estão disponíveis para 1996 (na PPV) e para 2008 (na PDSD). 

Estas duas pesquisas permitem combinar os dados dos chefes de família para 

definir a origem de classe (ocupação e educação dos pais) dos indivíduos 

(filhos) que ainda residem com seus pais com os dados retrospectivos (sobre 

os pais) dos indivíduos que já saíram da casa de seus pais. Esta combinação 

é fundamental para estudar os padrões de transição para a vida adulta e só 

pode ser feita quando há dados retrospectivos. Até onde vai o meu conheci-

mento, o presente artigo é o único contendo tais análises para a década de 

2000 (2008).

Para classificar a ocupação dos pais dos indivíduos usei um índice de 

“status ocupacional” que hierarquiza todas as ocupações de acordo com os 

níveis típicos de renda e educação. Este índice (International Socioeconomic 

Index – ISEI) é amplamente utilizado na área de estratificação social (Ganze-

boom & Treiman, 1996), e frequentemente interpretado como um indicador 

da renda permanente dos indivíduos, ou seja, a renda típica que obteriam em 

média ao longo de toda a sua vida. Mesmo que esta interpretação seja contes-

tada, o ISEI é uma boa maneira de mensurar a hierarquia socioeconômica que 

diferencia as condições materiais de vida das famílias em que os indivíduos 

cresceram. Eu diria que este índice é uma maneira possível e plausível de 

mensurar o que as pessoas costumam chamar de classes sociais. O valor mais 

baixo de ISEI é 16, correspondendo à ocupação de trabalhador braçal sem 
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qualquer qualificação, e o valor mais alto é 90, correspondendo à ocupação 

de profissional de alto nível como, por exemplo, um juiz de direito ou dirigen-

te de uma grande empresa. 

Outra variável extremamente importante é o nível educacional dos pais 

dos indivíduos. Esta variável é normalmente interpretada como uma medida 

do que alguns sociólogos chamam de “capital cultural” (nível cultural de um 

indivíduo), mas também se relaciona às condições socioeconômicas, uma vez 

que educação está fortemente correlacionada à renda e à riqueza. Classifiquei 

a educação dos pais em cinco faixas: 1) 0 a 3 anos de educação ou menos do 

que o antigo elementar completo (categoria de referência nos modelos; 2) 4 a 

7 anos de escolaridade ou o antigo elementar completo; 3) 8 a 10 anos de es-

colaridade ou primário (novo elementar) completo; 4) 11 anos de escolaridade 

ou ensino médio completo; e 5) 12 ou mais anos de escolaridade ou alguma 

educação de nível universitário ou mais.6

modelos

Para analisar as transições para a vida adulta utilizei três variáveis depen-

dentes: uma para transição da escola para o trabalho, outra para as transições 

para o casamento e o domicílio próprio, e uma terceira para as transições para 

a maternidade e o casamento. Para as duas primeiras variáveis analiso os 

dados para homens e mulheres separadamente, ou seja, estimo oito modelos: 

um para cada sexo para cada variável dependente (duas) para cada ano estu-

dado (1996 e 2008). No caso da última transição analiso apenas os dados para 

mulheres (não há informações sobre o primeiro filho para os homens) usan-

do dois modelos, um para cada ano. Ao todo estimo dez modelos incluindo as 

variáveis dependentes descritas acima (três) e as variáveis independentes 

também descritas (cinco).

Para estimar as probabilidades de transição condicional (em termos 

das variáveis independentes) utilizei um modelo chamado “partial proportional 

odds”. Esse modelo pode ser considerado como intermediário entre o modelo 

logit ordenado e o modelo logit multinomial para variáveis dependentes ca-

tegóricas nominais. Enquanto o modelo logit ordinal pressupõe que o efeito 

de cada variável independente é o mesmo na comparação entre todas as ca-

tegorias ordenadas da variável dependente, o modelo logit multinomial pres-

supõe que o efeito varia para cada comparação. O modelo que usei é interme-

diário na medida em que faz testes para verificar quais variáveis indepen-

dentes têm o mesmo efeito ao longo de todas as categorias da variável depen-

dente (segue, portanto, a ideia de linhas paralelas entre categorias) e quais 

têm efeitos diferentes em cada categoria da variável dependente. Assim, o 

modelo é mais complexo do que o logit ordenado e menos complexo do que o 

logit multinomial, sendo, portando, de interpretação mais simples do que o 
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modelo logit multinomial porque envolve a estimação de um número mais 

reduzido de efeitos.

No caso dos modelos que estimei para esse artigo, impus restrições 

para que algumas variáveis independentes tivessem o mesmo efeito em todas 

as categorias da variável dependente. Para impor estas restrições fiz testes 

estatísticos usando o programa gologit2 do STATA (William, 2006). Nas tabe-

las apresentando os modelos (Tabelas 1, 2, e 3) as variáveis independentes 

que têm efeitos iguais (para as quais a restrição de efeito igual foi imposta) 

estão especificadas na parte definida como “restrições para linhas paralelas”. 

As significâncias estatísticas dos testes individuais também são apresentadas, 

bem como um teste geral sobre a significância das restrições. Reparem que 

as variáveis para as quais a restrição é imposta têm o mesmo efeito ao longo 

de todos os contrastes da variável dependente.

RESUlTADOS

Transições na Esfera Produtiva

De acordo com a Figura 1, em 1996, mais de 90% dos homens e mulheres ado-

lescentes estavam estudando ou combinando estudo com trabalho até os 14 

anos, sendo que em 2008 mais de 90% estavam nestas duas alternativas até 

os 16 anos de idade. Em 1996, este fato está relacionado tanto à obrigatorie-

dade dos anos de escolaridade (ou seja, 8 anos de educação primária até os 14 

anos) quanto à idade legal para entrada no mercado de trabalho (também 14 

anos). A ampliação da idade de 14 para 16 anos entre 1996 e 2008 está ligada 

à expansão educacional, ou seja, ao fato de um percentual maior de jovens 

permanecer mais tempo no sistema educacional. Essa tendência é certamen-

te positiva. Em 1996, uma pequena parcela de mulheres e homens trabalha 

(ou combinam trabalho com escola), mesmo com menos de 14 anos, prova-

velmente porque no setor informal a idade legal para entrada no mercado de 

trabalho era frequentemente negligenciada. Na coorte mais nova, em 2008, 

praticamente não há jovens trabalhando antes dos 14 anos. Se a expansão do 

sistema educacional é responsável por uma grande parcela de jovens que 

permanecem na escola até os 14 anos, o setor informal, aliado ao período de 

estagnação econômica até meados da década de 1990, trouxeram os jovens 

para o trabalho, forçando, assim, transições precoces para papéis sociais ti-

picamente adultos. Na década de 2000, com mais institucionalização e menos 

desigualdade, houve uma mudança importante na medida em que não há 

jovens trabalhando até os 14 anos de idade. 

Em 1996, diferenças de gênero passavam a ser mais pronunciadas por 

volta dos 15 ou 16 anos. Para as mulheres, a parcela apenas “estudando” e 

“nem estudando, nem trabalhando” aumenta constantemente até os 24 anos. 

Esta última categoria inclui uma grande parcela de mulheres dedicadas ao 
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trabalho doméstico, seja porque já se casaram, seja porque ajudam com ser-

viços domésticos na casa dos pais. Isto mostra que os papéis sociais desem-

penhados por mulheres após deixarem a escola (tipicamente aos 15 anos) 

estavam relacionados, em proporções semelhantes, ao mercado de trabalho 

e ao trabalho doméstico (“nem trabalham, nem estudam”). Em 1996, o padrão 

para homens é bastante diferente. A partir dos 15 anos a proporção que ape-

nas “trabalhava” aumentava constantemente de 12% para 77% aos 24 anos. 

Em 1996, aos 29 de idade praticamente todos os homens já estavam trabalhan-

do, enquanto um pequeno percentual de mulheres ainda estudava e a grande 

maioria se dividia entre “trabalho” e a categoria “nem, nem” (que no caso das 

mulheres, como disse acima, significa majoritariamente trabalho doméstico 

e/ou casamento).

Entre 1996 e 2008 há mudanças bastante acentuadas nos padrões de 

transição da escola para o trabalho. Os padrões de transição de homens e mu-

lheres se tornam muito mais parecidos na medida em que um percentual mui-

to maior de mulheres passa a se dedicar somente ao “trabalho” – a proporção 

na categoria “nem, nem” diminui significativamente entre 1996 e 2008. Outra 

mudança bastante evidente entre as coortes mais velha (1996) e mais nova 

(2008) é o aumento do tempo de permanência somente na escola (“estuda”).

Apesar de todas estas mudanças positivas, há, para os homens, um 

percentual pequeno, mas que permanece praticamente inalterado entre 1996 

e 2008, que “nem estudam, nem trabalham”. Esta situação inclui homens 

desempregados ou inativos, mas também alguns que correm risco de se en-

volver em atividades ilegais ou criminosas (Zaluar, 2004).

Em geral, os quatro gráficos da Figura 1 mostram grande heterogenei-

dade nas transições na esfera produtiva. Tanto para a coorte mais velha (1996) 

quanto para a mais nova (2008) há um grupo de homens e mulheres jovens 

que começam a trabalhar e deixam a escola com pouca idade, e outro grupo 

de jovens, bem menor, que consegue ficar na escola (provavelmente no ensi-

no superior) até seus vinte e poucos anos. Para examinar se estes grupos de 

jovens são diferentes em termos de classe social de origem (ocupação e edu-

cação do pai) e residência (área e região) é fundamental observar os resultados 

dos modelos estimados e apresentados na Tabela 1. Tendo em vista que a 

interpretação dos quatro modelos apresentados é complexa, apresento as 

probabilidades esperadas para dois perfis típicos de indivíduos. 

As probabilidades esperadas são aquelas estimadas para pessoas que 

têm um determinado perfil definido pelas variáveis independentes incluídas 

no modelo. Apresento perfis para jovens em situações privilegiadas e despri-

vilegiadas em termos de origens socioeconômicas e culturais. O primeiro 

perfil é o dos jovens cujos pais tinham status ocupacional baixo (equivalente 

ao de um trabalhador manual não qualificado) e menos de quatro anos de 

escolaridade, e o segundo perfil é o dos jovens cujos pais tinham status ocu-
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pacional alto (equivalente ao de um profissional, por exemplo, médicos, ad-

vogados ou engenheiros) e educação superior. As probabilidades esperadas 

para estes dois perfis foram calculadas para as cinco faixas etárias incluídas 

nos modelos: 12 a 14 anos de idade, 15 a 17 anos, 18 a 20 anos, 21 a 24 anos e 

25 a 30 anos. As outras variáveis do modelo foram mantidas em seus níveis 

médios para calcular as probabilidades esperadas. Estes números revelam 

diferenças bastante significativas nos padrões de transição para a vida adul-

ta entre os jovens com origem em classes altas e classes baixas. É importan-

te ressaltar que os jovens de classe média, não apresentados, têm padrões de 

transição mais próximos dos jovens de classes baixas do que dos jovens de 

classes altas. Os dois perfis que defino estão relacionados aos seguintes efei-

tos de três variáveis (idade, educação dos pais, e ocupação do pai) incluídas 

nos modelos apresentados na Tabela 1: quanto maior a idade dos jovens, 

maiores as chances de saírem da escola e começarem a trabalhar, e quanto 

mais altos a educação e o status ocupacional dos pais, menores as chances do 

filho ou filha deixar a escola e começar a trabalhar. 

Para os homens com origens nas classes altas houve poucas mudanças 

entre 1996 e 2008. Em ambos os anos cerca de 90% ou mais dos homens até 

17 anos de idade com origem de classe alta estavam apenas estudando; daí 

em diante o percentual diminui constantemente com a idade. Dos 18 aos 20 

anos, entre 50% e 65% dos homes nos dois anos se dedicam apenas ao estu-

do, cerca de 20% combinam trabalho e estudo e 8% se dedicam apenas ao 

trabalho. Dos 21 anos em diante os homens passam a se dedicar crescente-

mente somente ao trabalho, o percentual que combina trabalho e estudo 

cresce até os 24 anos e começa a diminuir a partir dessa idade. A única di-

ferença significativa entre 1996 e 2008 para os homens é o crescimento do 

percentual na categoria “nem, nem”. É importante lembrar que os percentu-

ais são obtidos a partir dos parâmetros estimados pelo modelo e, portanto, 

envolvem alguma variação devido à estimação. Provavelmente, a diferença 

entre as duas coortes é menor do que a aparente nas probabilidades espera-

das. O que mais salta aos olhos é a não mudança nos padrões de transição 

para vida adulta dos homens jovens cujos pais eram profissionais e tinham 

educação universitária.

O padrão e as tendências de transição da escola para o trabalho das 

mulheres de classe alta são muito semelhantes aos dos homens. No entanto, 

há uma mudança significativa para estas jovens mulheres: o percentual na 

categoria “nem, nem” diminui e o percentual combinando trabalho e estudo 

aumenta entre 1996 e 2008. Isso significa que as mulheres na coorte mais 

jovem (2008) se dedicavam mais ao trabalho e ao estudo e menos às atividades 

domésticas (categoria “nem, nem”) do que as mulheres na coorte mais velha 

(1996). Essa é uma mudança significativa que afetou as mulheres cujos pais 

eram profissionais e tinham alguma educação universitária.
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Mulheres 1996
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Mulheres 2008
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Figura 1. 

Transições da escola para o mercado de  

trabalho por idade (12 a 30 anos) e por sexo. 

 Brasil, 1996 e 2008.

Estuda Estuda e trabalha Trabalha Nem trabalha, nem estudaEstuda Estuda e trabalha Trabalha Nem trabalha, nem estuda
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Para homens e mulheres com origem nas classes baixas houve uma 

mudança muito significativa do percentual se dedicando apenas ao estudo. 

Em 1996, 64% dos homens e 74% das mulheres entre 12 e 14 anos se dedica-

vam apenas ao estudo, enquanto em 2008 esses percentuais passaram res-

pectivamente para 92% e 94%. Um aumento equivalente ocorreu para os jo-

vens entre 15 e 17 anos: em 1996, cerca de 34% dos homens e 54% das mulhe-

res nessa faixa etária se dedicavam apenas ao estudo, percentuais que au-

mentaram em 2008 para respectivamente 67% e 76%. Para os jovens de clas-

ses mais baixas houve realmente uma expansão do acesso ao sistema escolar 

que fez com que seus padrões de transição da escola para o trabalho se 

modificassem significativamente entre 1996 e 2008. A partir dos 18 anos o 

percentual de homens de classe baixa se dedicando apenas ao trabalho au-

menta constantemente tanto em 1996 quanto em 2008. Além disso, o percen-

tual de homens de classe baixa combinando estudo e trabalho a partir dos 

18 anos é sempre menor do que o percentual de homens de classe alta fazen-

do esta combinação. Em outras palavras, os homens de classe alta adquirem 

mais capital humano, tanto no sistema educacional quanto no aprendizado 

de trabalho combinado com o estudo.

Tanto em 1996 quanto em 2008 as mulheres de classe baixa tendem a 

ficar mais tempo no sistema educacional do que os homens de classe baixa. 

Há, entre 1996 e 2008, uma diminuição bastante significativa no percentual 

de mulheres de classe baixa que deixam de se dedicar a atividades domésticas 

(categoria “nem, nem”) e passam a se dedicar ao mercado de trabalho (cate-

gorias “estuda e trabalha” e “trabalha”). Além disso, em 1996 o percentual de 

mulheres de classe baixa na categoria “nem, nem” era muito mais elevado do 

que de mulheres de classe alta nessa categoria. 

De um modo geral, as probabilidades estimadas pelo modelo revelam 

que a maioria de homens e mulheres de classes mais altas permanecem no 

sistema escolar até os 20 anos tanto em 1996 quanto em 2008, enquanto a 

maioria dos homens e mulheres de classes mais baixas permanecem no 

sistema educacional até os 14, em 1996, e até os 17 anos, em 2008. Houve 

uma melhoria para os jovens de classes mais baixas, enquanto os de classes 

mais altas continuam tendo vantagens em termos de acesso e permanência 

no sistema educacional. A transição para o trabalho se dá claramente em 

idades mais avançadas para os jovens de classe mais alta e, além disso, eles 

tendem a combinar mais estudo e trabalho e a evitar mais a inatividade 

(nem, nem). 

Em 1996 há diferenças nos padrões de transição entre jovens vivendo 

em áreas urbanas e rurais, mas em 2008 essas diferenças não são estatistica-

mente significativas. De acordo com as probabilidades estimadas pelos mo-

delos, em 1996 19% dos homens e 26% das mulheres em áreas urbanas tende-

riam, em média, a estar apenas estudando, enquanto apenas 7% dos homens 
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e 17% das mulheres em áreas rurais estariam nesta situação. Para os homens 

também há uma maior tendência de trabalho, em vez de estudo, nas áreas 

rurais. Em outras palavras, tanto homens quanto mulheres em áreas urbanas 

(em 1996) tinham mais chances de permanecer estudando ou combinando 

estudo e trabalho do que de se integrarem precocemente ao trabalho. Em 

contraste, a probabilidade de estar na situação de “nem trabalhar, nem estu-

dar” em oposição a estar ”trabalhando”, ou “trabalhando e estudando”, ou 

apenas “estudando”, era maior nas áreas urbanas. Parece que no campo a 

possibilidade de estar na categoria “nem, nem” era bem menor do que nos 

centros urbanos. De um modo geral, as diferenças entre padrões de transição 

da escola para o trabalho em 1996 indicam que os jovens em áreas urbanas 

tinham mais chances de estudar por mais tempo. A situação nas cidades 

parecia melhor do que nas áreas urbanas. Tudo isso indica que os padrões de 

transição para o mercado de trabalho em 1996 eram muito diferentes entre 

as áreas rurais e as urbanas. Se os jovens urbanos tendiam a permanecer mais 

tempo na escola, aqueles em áreas rurais eram mais propensos a começar a 

trabalhar mais cedo. Dois fatores podem estar relacionados a esta diferença 

nos padrões de transição: primeiro, jovens em áreas rurais não conseguiam 

evitar a demanda por ajuda na pequena produção agrícola com a qual se ocu-

pava a maior parte da população rural no Brasil (Goodman, 1986); segundo, a 

escassez de escolas nas áreas rurais dificultava ainda mais a continuidade 

dos estudos dos jovens. Em 2008, estas diferenças não podem mais ser obser-

vadas, o que indica que a desigualdade entre áreas urbanas e rurais diminuiu 

ao longo dos anos. Isso provavelmente se deve à expansão tanto do ensino 

elementar quanto do médio que ocorreu ao longo dos anos 1990 e 2000. A 

coorte mais jovem (2008) certamente se beneficiou desta expansão, que ain-

da era incipiente no momento em que a coorte mais velha (1996) estava fa-

zendo a transição para o mercado de trabalho.

Alguns parâmetros estimados para a diferença entre as regiões Sudes-

te e Nordeste parecem ser relevantes, no entanto é muito difícil observar 

tendências temporais ou diferenças de gênero uma vez que os parâmetros 

não são estatisticamente significativos para os homens, em 1996, e para as 

mulheres, em 2008. De um modo geral, os parâmetros indicam que há mais 

chances de homens, em 2008, e mulheres, em 1996, que estivessem na região 

Sudeste de estarem trabalhando. Como não há tendências temporais ou de 

diferença de gênero nos mesmos anos é difícil interpretar o significado subs-

tantivo destes parâmetros estimados. 

A análise das transições na esfera produtiva mostra padrões que são 

moldados por características institucionais, demográficas e estruturais des-

critas acima. O primeiro resultado importante está relacionado ao momento 

da transição para o mercado de trabalho. Minhas análises mostram que em 

1996 era, de fato, após os 14 anos que os jovens começavam a fazer as transi-
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ções para o mercado de trabalho e para fora da escola em grandes proporções. 

Este resultado está ligado ao fato de que 14 anos é a idade legal tanto para 

começar a trabalhar por remuneração quanto para terminar da educação 

obrigatória. Ainda que estas características institucionais expliquem a maior 

parte das taxas de entrada no mercado de trabalho e de saída da escola, em 

1996 uma proporção menor de jovens deixa a escola e entra no mercado de 

trabalho, provavelmente informal, antes dos 14 anos. Além disto, entre 1996 

e 2008 há uma crescente porcentagem de jovens com 14 anos ou menos estu-

dando e a idade típica para iniciar o trabalho aumenta para 16 anos. Estas 

tendências ref letem a expansão contínua do sistema educacional que vem 

ocorrendo desde 1982, mas que se acelerou ainda mais a partir de meados dos 

anos 1990. A comparação de nossos gráficos com outros similares das décadas 

de 1970 e 1980 (veja, por exemplo, Cardoso, 2008) revela uma expansão bas-

tante significativa da matrícula de jovens nas escolas. Um segundo achado 

importante é que as condições socioeconômicas da família de origem (edu-

cação do pai e ocupação do pai) inf luenciam fortemente os padrões de tran-

sições da escola para o mercado de trabalho. Este padrão, que se mantém 

entre 1996 e 2008, está relacionado ao alto nível de desigualdade da socieda-

de brasileira. Embora a desigualdade tenha diminuído, os padrões de transi-

ção em termos de classe de origem permaneceram muito parecidos entre 1996 

e 2008. Pais com ensino superior conferem uma vantagem especial a seus 

filhos e filhas; estes pais representam não apenas uma pequena parcela da 

população, mas também um segmento que possui níveis de renda significa-

tivamente mais elevados. 

Uma característica surpreendente do padrão de transição da escola 

para o trabalho no Brasil é a parcela considerável de jovens que combinam 

escola com trabalho, que permanece muito alta entre 1996 e 2008. O sistema 

escolar brasileiro permite que, a partir do ensino médio, os estudantes entrem 

e saiam da escola quando quiserem ou precisarem. Em outros países, uma 

vez que os estudantes abandonam o sistema educacional, é muito mais difícil 

que voltem a entrar nas escolas. No Brasil, em contraste, mesmo os jovens 

que não podem terminar a educação obrigatória por causa dos altos números 

de reprovação podem voltar a estudar em meio período ou em cursos especiais 

(há algum tempo esses cursos eram chamados de supletivos) de modo a con-

cluir o ensino básico a qualquer momento. Em outras palavras, jovens que 

entram no mercado de trabalho – em tempo integral ou parcial – têm a chan-

ce de retornar para a escola para completar sua educação. No entanto, a en-

trada no mundo do trabalho antes da conclusão do ensino médio é um padrão 

comum para os jovens de famílias de classes mais baixas, mas muito impro-

vável para aqueles criados na classe média alta. 
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Homens Mulheres
1996 2008 1996 2008
Coef. RC Coef. RC Coef. RC Coef. RC

1 vs 2, 3, 4
15 a 17 anos 1,278 *** 3,6 1,763 *** 5,8 0,880 *** 2,4 1,529 *** 4,6
18 a 20 anos 2,567 *** 13,0 4,090 *** 59,7 2,384 *** 10,9 3,614 *** 37,1
21 a 24 anos 4,472 *** 87,5 5,081 *** 160,9 4,009 *** 55,1 4,771 *** 118,0
25 a 30 anos 6,039 *** 419,5 6,704 *** 815,5 5,048 *** 155,7 5,664 *** 288,2
Urbana 0,027 0,557 ** 1,7 0,194 * 1,2 0,286
Sul -1,029 *** 0,4 0,006 -0,388 ** 0,7 -0,048
Ocup. Pai -0,024 *** 1,0 -0,007 -0,011 *** 1,0 0,000
Edu. Pai. Ele. -0,337 ** 0,7 -0,483 * 0,6 -0,514 *** 0,6 0,205
Edu. Pai Prim. -1,327 *** 0,3 -0,967 *** 0,4 -0,708 *** 0,5 -0,180
Edu. Pai. Sec. -1,758 *** 0,2 -1,239 *** 0,3 -1,580 *** 0,2 -0,520 * 0,6
Edu. Pai. Uni. -1,152 *** 0,3 -1,249 ** 0,3 -1,110 *** 0,3 -0,452
Const. 0,649 *** -2,590 *** -0,601 *** -2,821 ***
1, 2 vs 3, 4
15 a 17 anos 1,465 *** 4,3 2,566 *** 13,0 1,202 *** 3,3 1,221 ** 3,4
18 a 20 anos 2,810 *** 16,6 4,655 *** 105,1 2,710 *** 15,0 3,554 *** 35,0

21 a 24 anos 4,130 *** 62,2 5,429 *** 228,0 4,067 *** 58,4 4,223 *** 68,2

25 a 30 anos 5,567 *** 261,6 6,704 *** 815,5 5,013 *** 150,4 5,180 *** 177,6

Urbana 0,027 0,168 0,194 * 1,2 0,062

Sul -0,756 *** 0,5 0,006 -0,388 *** 0,7 -0,048

Ocup. Pai -0,022 *** 1,0 -0,007 -0,011 ** 1,0 0,000

Edu. Pai. Ele. -0,337 ** 0,7 -0,337 * 0,7 -0,460 *** 0,6 0,205

Edu. Pai Prim. -0,891 *** 0,4 -0,695 ** 0,5 -0,708 *** 0,5 -0,180

Edu. Pai. Sec. -1,513 *** 0,2 -1,335 *** 0,3 -1,238 *** 0,3 -0,520 * 0,6

Edu. Pai. Uni. -1,152 *** 0,3 -1,184 ** 0,3 -1,110 *** 0,3 -1,347 *** 0,3

Const. -1,132 *** -4,114 *** -1,724 *** -3,355 ***
1, 2, 3 vs 4
15 a 17 anos 0,889 *** 2,4 6,500 *** 665,3 0,947 *** 2,6 0,217

18 a 20 anos 1,155 *** 3,2 7,389 *** 1618,5 1,986 *** 7,3 1,774 *** 5,9

21 a 24 anos 1,214 *** 3,4 7,255 *** 1415,1 2,503 *** 12,2 1,568 *** 4,8

25 a 30 anos 1,135 *** 3,1 6,704 *** 815,5 2,579 *** 13,2 1,245 ** 3,5

Urbana 0,027 -0,633 0,194 * 1,2 -0,415 * 0,7

Sul 0,631 *** 1,9 0,006 -0,388 *** 0,7 -0,048

Ocup. Pai -0,007 -0,007 -0,011 ** 1,0 0,000

Edu. Pai. Ele. -0,337 ** 0,7 0,160 -0,070 0,205

Edu. Pai Prim. -0,421 0,031 -0,708 *** 0,5 -0,180

Edu. Pai. Sec. -0,759 ** 0,5 -0,368 -0,611 * 0,5 -0,520 * 0,6

Edu. Pai. Uni. -1,152 *** 0,3 0,145 -1,110 *** 0,3 -2,234 * 0,1

Const. -3,220 *** -8,297 *** -2,087 *** -3,003 *

Restrições para 
linhas paralelas

educpaiuni co2530 fisei urbana 

P Value = 0,6189  P Value = 0,9998 P Value = 0,5238 P Value = 0,4058

sul  urbana sul fisei 

P Value = 0,5846  P Value = 0,8322 P Value = 0,3260 P Value = 0,1929

educpaiele fisei urbana educpaiele 

 P Value = 0,1497  P Value = 0,1756 P Value = 0,1933 P Value = 0,0888

educpaiuni educpaiprim 

P Value = 0,0924 P Value = 0,1719

educpaiprim educpaisec 

P Value = 0,0979 P Value = 0,1922

Teste de Wald para pressuposto das linhas paralelas

chi2 5,5 3,8 15,7 16,9

g.l. 6 6 10 10

P>chi2 0,49 0,71 0,11 0,08

Ajustes do modelo

N 2449 1519 2456 1471

Wald chi2 1226,2 722,0 1005,9 734,2

g.l. 27 27 23 23

Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000

Log likelihood -2149,2135 -1277,5 -2419,7 -1286,9

Pseudo R2 0,30 32,8 25,0 29,1

 * p<0,05; ** p<0,001; *** p<0,000

Tabela 1. 

Modelos estimados para transição da escola para o trabalho (1 = estuda, 2 = estuda e trabalha,  

3= trabalha, e 4 = nem estuda, nem trabalha) para homens e mulheres entre 12 e 30 anos em 1996 e 2008.
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Figura 2. 

Transição para domicílio próprio e casamento  

por idade (12 a 30 anos) e por sexo.  

Brasil, 1996 e 2008.
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Transições na esfera reprodutiva

De um ponto de vista sociológico, a entrada na vida adulta envolve não apenas 

o início de uma carreira no mercado de trabalho, mas também o casamento, 

o estabelecimento de um lar independente e, eventualmente, o nascimento 

de filhos. Neste artigo defini estas últimas transições como aquelas relacio-

nadas à esfera da vida reprodutiva, tendo em vista que casamento e materni-

dade implicam a reprodução ou criação de uma nova unidade familiar. No 

ciclo de vida da maioria das pessoas, casamento e maternidade ocorrem após 

a conclusão da escolaridade e a entrada no mercado de trabalho, mas em al-

guns casos estas mudanças de status podem ocorrer em ordens diferentes, ou 

seja, primeiro o filho, depois o casamento, depois o fim da escolaridade, ou 

qualquer outra ordem. No Brasil, a maioria das mulheres que se casam e dão 

à luz o fazem pouco após deixarem a escola. 

Os gráficos da Figura 2 mostram os padrões de transição para o casa-

mento e a residência própria de homens e mulheres jovens em 1996 e 2008. 

Em ambos os anos as mulheres começam, em média, a se casar entre os 16 e 

os 18 anos de idade, e os homens entre os 18 e os 20 anos. Em 1996, 24% das 

mulheres de 18 anos estavam casadas e/ou eram chefes de família ou cônju-

ges, enquanto apenas 6,4% dos homens encontravam-se nestas condições. Em 

2008, apenas 15% das mulheres e 1,5% dos homens com 18 anos estavam ca-

sados ou eram chefes ou cônjuges. Os dados indicam claramente que os ho-

mens tendem a deixar a casa dos seus pais mais tarde que as mulheres. Dado 

que em 1996 as mulheres tendiam a se casar após deixarem a escola, elas 

também começavam a se dedicar majoritariamente às atividades domésticas 

ou ao trabalho remunerado a partir dos 18 anos de idade. Na verdade, a cor-

relação entre as transições nas esferas produtiva e reprodutiva se modificou 

muito entre 1996 e 2008. Em 1996, cerca de 60% das mulheres que eram casa-

das ou chefes de família “não trabalham, nem estudam”, e cerca de 25% esta-

va apenas trabalhando. Em 2008 estes percentuais passaram a ser 9,1% das 

casadas na situação “nem, nem” e 91% apenas trabalhando.

De um modo geral, os gráficos da Figura 2 indicam que, entre 1996 e 

2008, a saída da casa dos pais (a categoria “filho solteiro” representa aqueles 

que ainda moram com os pais) passou a ocorrer em idades mais avançadas 

do ciclo de vida dos jovens, ou seja, em 2008 os jovens permaneciam mais 

tempo na casa dos pais do que em 1996. Esse padrão de transição varia um 

pouco de acordo com a classe social de origem (ocupação e, principalmente, 

educação dos pais), entre regiões urbanas e rurais, e entre o Sudeste e o Nor-

deste. Apesar destas diferenças, a principal variável determinando os padrões 

de transição da casa dos pais para o casamento e a casa própria é a idade dos 

jovens. Quanto mais velhos, maiores as chances de fazer a transição. 
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Uso os mesmos perfis de jovens de classe alta e baixa descritos na 

seção anterior para apresentar os resultados dos efeitos de ocupação e edu-

cação dos pais nos padrões de transição para o casamento e/ou a residência 

própria (estes perfis foram construídos a partir dos parâmetros estimados 

pelos modelos apresentados na Tabela 2). Para homens e mulheres de classe 

alta – cujos pais tinham educação universitária e eram profissionais – não 

houve mudanças entre 1996 e 2008. Em ambos os anos, homens de classe alta 

começam a sair da casa dos pais ou a se casar entre os 18 e os 20 anos. Na 

faixa de 21 a 24 anos, cerca de 20% já estão casados ou em casa própria, per-

centual que passa para 60% a partir dos 25 anos. Na faixa dos 21 aos 24 anos 

de idade, cerca de 30% das mulheres de classe alta já estão casadas e 20% 

vivem fora da casa dos pais, mas não estão casadas. Entre os 25 e 30 anos 50% 

estão casadas e 20% são solteiras e vivem fora da casa dos pais.

Para os jovens de classe baixa – cujos pais tinham menos de 4 anos de 

estudo e ocupação equivalente a trabalhador manual ou doméstico – houve 

algumas mudanças entre 1996 e 2008. A principal mudança é que os padrões 

de transição daqueles com classe baixa e classe alta se tornaram mais seme-

lhantes em 2008 do que eram em 1996. Homens e mulheres de classe baixa 

passaram a se casar e/ou a constituir domicílio próprio mais tarde no ciclo 

de vida. Outra diferença marcante é o fato de haver menos mulheres de clas-

se baixa solteiras vivendo em residência própria. Enquanto 20% das mulheres 

com origens nas classes altas com mais de 21 anos eram solteiras e viviam 

sozinhas, menos de 10% das mulheres com origens nas classes baixas estavam 

nessa situação. Esses dados indicam que as mulheres jovens com origem nas 

classes altas seguem padrões de transição para a vida adulta semelhantes aos 

observados em países desenvolvidos, ou seja, tendem a retardar o casamento 

e o eventual nascimento do primeiro filho. Isso significa que têm mais chan-

ces de desenvolver uma carreira profissional antes de começarem a criar uma 

nova família.

Apesar dessa diferença, houve, de um modo geral, uma equalização 

(em termos de classe de origem) dos padrões de transição para o casamento 

e a residência própria entre 1996 e 2008. Essas transições passaram a ser de-

terminadas principalmente pela idade e deixaram de ser diferentes em termos 

de condições socioeconômicas e educacionais dos pais dos jovens. Embora os 

homens tendam a se casar mais tarde do que as mulheres, as diferenças de 

gênero também diminuíram significativamente em 2008, como pode ser fa-

cilmente observado nos gráficos da Figura 2. Em suma, os modelos indicam 

que em 2008 a transição para o casamento e/ou a residência própria começam 

a ocorrer entre os 21 e os 24 anos para os homens, e entre os 18 e os 20 anos 

para as mulheres. Em 2008, esses padrões são relativamente independentes 

da classe de origem e da região em que os jovens moram.
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A última transição que analiso neste artigo é o nascimento do primeiro 

filho. Os gráficos da Figura 3 apresentam as proporções de mulheres entre 12 

e 30 anos de idade que não tinham filhos, que eram solteiras e tinham filhos, 

e que eram casadas e tinham filhos em 1996 e 2008. Entre estes dois anos au-

mentou significativamente o percentual de mulheres que não tinham filhos e 

diminuiu o percentual de mulheres casadas com filhos, ao passo que o percen-

tual de mães solteiras permaneceu praticamente inalterado. Em outras pala-

vras, o efeito da idade na transição para a maternidade se modificou signifi-

cativamente entre 1996 e 2008. De acordo com os modelos estimados (Tabela 

3) o efeito da idade diminuiu, o que equivale a dizer que as transições para a 

maternidade passaram a se dar mais tardiamente no ciclo de vida das jovens.

Essa tendência geral é, no entanto, relativamente diferente entre mu-

lheres de classe baixa e de classe alta, embora não haja diferença significati-

va entre 1996 e 2008 (ver parâmetros estimados, Tabela 3), a primeira dife-

rença marcante diz respeito à condição de “mãe solteira”, que se dá predomi-

nantemente nas classes baixas para ambas as coortes (1996 e 2008). Segundo 

as probabilidades estimadas pelos modelos, cerca de 10% das mulheres de 18 

anos ou mais com origens nas classes baixas tendem a ser mães solteiras, 

enquanto praticamente não há chances de mulheres com origens nas classes 

altas (cujos pais tinham curso universitário e eram profissionais) estarem na 

condição de “mães solteiras”. As mulheres de classe baixa começam a ter fi-

lhos (casadas ou não) entre os 18 e 20 anos, enquanto as de classe alta passam 

a ter filhos somente entre os 21 e os 24 anos. Em 1996, a probabilidade de 

mulheres de classe baixa entre os 24 e 30 anos terem filhos é de 8 para 10 e, 

em 2008, de 7 para 10. As probabilidades para mulheres de classe alta na 

mesma faixa etária são de 4 para 10 em 1996, e de 3 para 10 em 2008. Em ou-

tras palavras, mulheres de classe alta têm maiores chances de adiar o nasci-

mento do primeiro filho e de evitar o nascimento do primeiro filho sem que 

estejam casadas. Além disso, os modelos (Tabela 3) indicam que mulheres 

jovens no Nordeste e em regiões rurais têm mais chances de ter filho cedo e 

de serem mães solteiras em 2008 (para 1996 os coeficientes são estatistica-

mente significativos apenas para a região do país). Estes resultados são se-

melhantes aos encontrados em pesquisas anteriores (Berquó, 2005). Realmen-

te, a maternidade na adolescência é um fenômeno que ocorre predominante-

mente nas classes mais baixas e nas regiões mais pobres do país. 
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Figura 3. 

Transição para a maternidade e casamento  

por idade (12 a 30 anos) para mulheres.  

Brasil, 1996 e 2008.

Mulher sem filho Mãe solteira Mãe casada
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Homens Mulheres
1996 2008 1996 2008
Coef. RC Coef. RC Coef. RC Coef. RC

1 vs 2, 3
15 a 17 anos
18 a 20 anos 2,825 *** 16,9 2,502 *** 12,2
21 a 24 anos 4,403 *** 81,7 3,518 *** 33,7 2,759 *** 15,8 1,758425 *** 5,8
25 a 30 anos 6,006 *** 406,0 4,721 *** 112,3 4,084 *** 59,4 2,766051 *** 15,9
Urbana 0,038 -0,007 -0,191 -0,2149787
Sul 0,258 0,066 -0,274 -0,3921235 * 0,7
Ocup. Pai -0,006 -0,011 * 1,0 0,023 ** 1,0 0,0036326
Edu. Pai. Ele. -0,063 0,035 -0,403 * 0,7 -0,4826942 ** 0,6
Edu. Pai Prim. -0,277 -0,507 * 0,6 -0,606 * 0,5 -0,7894154 ** 0,5

Edu. Pai. Sec. -0,264 -1,041 *** 0,4 -0,862 ** 0,4 -0,8045732 ** 0,4

Edu. Pai. Uni. -0,213 -0,089 -0,117 -0,056449
Const. -5,146 *** -2,825 *** -4,117 *** -1,601392 ***
1, 2 vs 3
15 a 17 anos
18 a 20 anos 2,825 *** 16,9 1,907 *** 6,7

21 a 24 anos 3,503 *** 33,2 2,234 *** 9,3 2,119 *** 8,3 1,758425 *** 5,8

25 a 30 anos 4,577 *** 97,2 2,312 *** 10,1 2,004 *** 7,4 1,508602 *** 4,5

Urbana 0,038 -0,346 * 0,7 0,556 0,2774219

Sul 0,258 0,794 *** 2,2 0,891 0,5249822

Ocup. Pai -0,006 0,000 0,023 ** 1,0 0,020 * 1,0

Edu. Pai. Ele. -0,063 0,035 -0,403 * 0,7 -0,4826942 ** 0,6

Edu. Pai Prim. 0,566 -0,507 * 0,6 -0,606 * 0,5 -0,7894154 ** 0,5

Edu. Pai. Sec. -0,264 -1,041 *** 0,4 -0,862 ** 0,4 -0,8045732 ** 0,4

Edu. Pai. Uni. -0,213 -0,089 -0,117 -0,056449

Const. -6,916 *** -4,725 *** -6,390 *** -5,238076 ***

Restrições para 
linhas paralelas

fisei educpaiele educpaiuni educpaiuni 

P Value = 0,9930 P Value = 0,8952 P Value = 0,8094 P Value = 0,8191

urbana fisei educpaiprim educpaiprim 

P Value = 0,7318 P Value = 0,5931 P Value = 0,2474 P Value = 0,5980

educpaiele educpaiuni educpaiele co2124 

P Value = 0,4199 P Value = 0,2616 P Value = 0,2264 P Value = 0,5639

sul educpaiprim educpaisec educpaiele 

P Value = 0,2654 P Value = 0,1433 P Value = 0,1526 P Value = 0,4972

co1820 educpaisec educpaisec 

P Value = 0,2265 P Value = 0,1586 P Value = 0,2206

educpaisec 

P Value = 0,1148

educpaiuni 

P Value = 0,1267

Teste de Wald para pressuposto das linhas paralelas

chi2 8,1 5,2 4,8 2,7

g.l. 7 5 4 5

P>chi2 0,33 0,39 0,31 0,75

Ajustes do modelo

N 2449 1519 2456 1471

Wald chi2 462 290,2 709,4 334,3

g.l. 13 13 16 13

Prob > chi2 0 0 0 0

Log likelihood -961,6 -643 -1420,6 -847,3

Pseudo R2 0,37 0,29 0,32 0,21

 * p<0,05; ** p<0,001; *** p<0,000

Tabela 2. 

Modelos estimados para transições para o casamento e o domicílio próprio (1 = filho solteiro,   

2 =chefe ou cônjuge casado, e 3=chefe solteiro) para homens e mulheres entre 12 e 30 anos em 1996 e 2008.
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Mulheres
1996 2008
Coef. RC Coef. RC

1 vs 2, 3
15 a 17 anos 2,224 *** 9,2 1,406 ** 4,1
18 a 20 anos 4,166 *** 64,5 2,457 *** 11,7
21 a 24 anos 5,044 *** 155,1 3,349 *** 28,5
25 a 30 anos 6,318 *** 554,4 4,532 *** 92,9
Urbana -0,090 -0,507 *** 0,6
Sul -0,001 -0,455 * 0,6
Ocup. Pai -0,015 ** 1,0 -0,014 * 1,0
Edu. Pai. Ele. -0,052 -0,313
Edu. Pai Prim. -0,504 * 0,6 -0,342

Edu. Pai. Sec. -0,855 ** 0,4 -0,476 * 0,6

Edu. Pai. Uni. -0,665 -0,479
Const. -4,584 *** -2,779 ***
1, 2 vs 3
15 a 17 anos 2,224 *** 9,2 1,406 ** 4,1
18 a 20 anos 4,166 *** 64,5 3,620 *** 37,4

21 a 24 anos 5,293 *** 198,9 4,293 *** 73,2

25 a 30 anos 6,318 *** 554,4 5,513 *** 247,9

Urbana 0,165 -0,507 *** 0,6

Sul -0,347 ** 0,7 -0,707 *** 0,5

Ocup. Pai -0,015 ** 1,0 -0,007

Edu. Pai. Ele. -0,052 -0,313

Edu. Pai Prim. -0,504 * 0,6 -0,342

Edu. Pai. Sec. -0,356 -0,476 * 0,6

Edu. Pai. Uni. 0,052 -1,074 * 0,3

Const. -5,072 *** -4,214 ***

Restrições para 
linhas paralelas

co1820 co1517 

P Value = 0,9878 P Value = 0.9771

fisei educpaiele 

P Value = 0,5008 P Value = 0.9652

co1517 educpaiprim 

P Value = 0,5195 P Value = 0.6774

educpaiele sul 

P Value = 0,3622 P Value = 0.6225

educpaiprim educpaisec 

P Value = 0,1830 P Value = 0.2719
co2530 
P Value = 0,1580

Teste de Wald para pressuposto das linhas paralelas

chi2 4,6 1,54

g.l. 6 5

P>chi2 0,6 0,91

Ajustes do modelo

N 2456 1471

Wald chi2 563,8 314

g.l. 16 17

Prob > chi2 0,000 0,000

Log likelihood -1342,2 -840,6

Pseudo R2 0,31 0,24

 * p<0,05; ** p<0,001; *** p<0,000

Tabela 3. 

Modelos estimados para transições para o casamento e o primeiro filho  

(1 =mulhere solteira, 2 =mãe solteira, e 3=mãe casada) para mulheres entre 12 e 30 anos em 1996 e 2008.



466

desigualdades nas transições para a vida adulta no brasil (1996 e 2008)
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 4

33
 –

 4
73

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

cONclUSõES

 

No Brasil, as décadas de 1980, 1990 e 2000 caracterizaram-se por altos níveis 

de desigualdade e ausência de crescimento econômico, por um lado, e expan-

são dos direitos civis e acesso à educação, por outro. Na última década, 2000, 

também houve uma diminuição da desigualdade de renda. Crise econômica 

e desigualdade estão diretamente relacionadas a padrões heterogêneos de 

transição nas esferas produtiva e reprodutiva da vida. Ou seja, jovens com 

condições socioeconômicas mais elevadas tinham mais chances de ficar por 

mais tempo na escola, na casa dos pais, na vida de solteiros, e sem filhos; 

enquanto jovens de classes mais baixas tinham mais chances de fazer as 

transições para o trabalho, o casamento e a maternidade mais cedo em seus 

ciclos de vida. 

Estes efeitos da desigualdade, no entanto, foram mediados e reduzidos 

por uma série de arranjos institucionais que predominaram e se desenvolve-

ram no país desde a década de 1980. O mais poderoso foi o acesso à escola, 

que afetou sobremaneira o momento das transições. A partir de meados da 

década de 1990, o fornecimento de vagas nas escolas aumentou de modo sig-

nificativo. Esta mudança teve um enorme efeito nos padrões de entrada na 

vida adulta na medida em que diminuiu consideravelmente as diferenças de 

classe e gênero nas transições da vida produtiva e reprodutiva. Além disso, 

essas mudanças institucionais podem ser consideradas fatores importantes 

na própria diminuição das desigualdades econômicas. Os dados sobre tran-

sição para a vida adulta analisados nesse artigo indicam claramente que 

houve diminuição da desigualdade de classe de origem, de gênero, entre 

áreas rurais e urbanas, e entre o Sudeste e o Nordeste. 

Estes resultados sugerem que a expansão dos direitos sociais (acesso 

a escola, regulação do trabalho, proteção trabalhista para as mães etc.) tive-

ram um forte impacto homogeneizador nos padrões de transição para a vida 

adulta, ou seja, as desigualdades de classe, de gênero e regionais nos padrões 

de transição diminuíram significativamente entre 1996 e 2008. Neste sentido, 

os padrões de transição dos jovens com origens socioeconômicas mais baixas 

foram os que mais se modificaram, tendo em vista que passaram a ser mais 

parecidos com os padrões de transição dos jovens de classes mais altas. O 

principal fator determinando essa equalização é a expansão do sistema edu-

cacional, embora as várias outras mudanças institucionais no mercado de 

trabalho também tenham contribuído para diminuir as diferenças nos padrões 

de transição.

Tendo em vista que não houve um aumento muito expressivo do cres-

cimento econômico ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000 faz sentido 

concluir que as mudanças observadas se devem, principalmente, aos avanços 

institucionais que marcaram a história recente do país. Foram estes avanços 
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que contribuíram para diminuir as desigualdades sociais e, consequentemen-

te, as diferenças de classe, gênero, e região nos padrões de transição. Embora 

tenham diminuído, as desigualdades permanecem moldando padrões distin-

tos de transição; em uma sociedade com menos desigualdade socioeconômi-

ca do que o Brasil, os padrões de transição seriam moldados principalmente 

pela idade e, em menor medida, por preferências individuais. O Brasil ainda 

está longe deste tipo de sociedade, mas os avanços institucionais dos últimos 

35 anos ajudaram enormemente a diminuir as desigualdades nos padrões de 

transição. Tendo em vista que as tendências institucionais descritas continu-

am na mesma direção, há indícios de que os padrões de transição serão cres-

centemente determinados pela idade e cada vez menos pelas diferenças de 

classe. No entanto, este é um processo lento que depende muito mais da 

continuidade de certas políticas de Estado, como expansão dos direitos tra-

balhistas e educacionais, do que de políticas de um ou outro governo especí-

fico. Mudanças nos padrões de transição para vida adulta estão ligadas a 

mudanças geracionais que demoram muito para se materializar.
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NOTAS

* Uma primeira versão deste artigo foi escrita em inglês e 

apresentada no Center for Advanced Study in the Social 

and Behavioral Sciences na Stanford University. Foi tra-

duzido por Alexandre P. Ramos e em seguida  acrescido 

de reformulações e atualização de dados, pelo autor [N.E.].

1  Uma exceção é o estudo de Camarano (2006). 

2  Até mesmo as poucas escolas técnicas de nível médio são 

obrigadas a seguir um currículo geral e, portanto, devem 

incluir matérias extras para cobrir o conteúdo técnico ou 

vocacional. Os alunos nestas escolas também podem con-

correr a vagas na universidade, o que frequentemente fa-

zem tendo em vista que as escolas técnicas públicas são 

de boa qualidade. 

3  Dados para pessoas maiores de 9 anos de idade nos Cen-

sos de 1980, 2000 e 2010. 

4  O survey foi feito para coletar informações das regiões 

rurais durante períodos sazonais, e como consequência, 

residências rurais foram visitadas duas vezes para que se 

obtivessem informações econômicas relevantes destas 

áreas em períodos de colheita. 

5  No entanto, deve-se mencionar que estas variáveis depen-

dentes são limitadas ou “censuradas”, isto é, alguns jovens 

entre 12 e 30 anos ainda não fizeram esta transição, mas 

virão a fazê-las eventualmente mais tarde.

6  É importante ressaltar que tomei os devidos cuidados 

para classificar os anos de educação, ou seja, dados refer-

entes ao novo sistema que inclui 9 anos de estudo no en-

sino elementar foram compatibilizados com dados que se 

referem a apenas 8 anos de ensino primário. O primeiro 

ano dos 9 atuais corresponde à classe de alfabetização no 

sistema anterior.
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DESIGUAlDADES NAS TRANSIÇõES  

PARA A vIDA ADUlTA NO bRASIl (1996 E 2008)

Resumo

Este artigo analisa desigualdades nas transições para a 

vida adulta no Brasil nas décadas de 1990 e 2000. Três 

transições são analisadas: saída da escola e entrada no 

mercado de trabalho, casamento e formação de um domi-

cílio independente, e nascimento do primeiro filho. As 

análises apresentadas indicam que houve uma diminui-

ção das desigualdades socioeconômicas nos padrões de 

transição, ou seja, a diferença nos padrões de transição 

de jovens cujos pais tinham condições socioeconômicas 

distintas diminuíram. A principal força equalizadora foi 

a expansão do sistema educacional que ocorreu ao longo 

das décadas de 1980, 1990 e 2000. As diferenças de gêne-

ro também diminuíram. Apesar destas mudanças ainda 

há fortes desigualdades relacionadas ao momento do ciclo 

de vida em que os jovens fazem as transições. 

INEQUAlITY IN TRANSITIONS TO  

ADUlTHOOD IN bRAzIl (1996 AND 2008)

Abstract

This paper analyzes inequalities in the transitions to 

adulthood in Brazil between the 1990’s and the 2000’s. 

Three status exchanges are studied: transition from 

school to work, transition from parents’ household to 

marriage and own household, and transition into mother-

hood. The analysis presented reveal that there was a di-

minishment of socioeconomic inequality in patterns of 

transition, that is, the difference in patterns of transition 

among youths whose parents had different socioeconom-

ic conditions diminished. The main equalizing force was 

the educational expansion during the decades of the 

1980’s, 1990’s and 2000’s. Gender differences also dimin-

ished. Despite all these changes strong inequalities re-

lated to the moment in the life cycle in which youth make 

the transitions remain significant.
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O artigo analisa alguns aspectos das Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, 

publicadas postumamente em 1953. A questão principal diz respeito a uma 

certa ambiguidade envolvida na obra: a intenção expressa de registrar as 

arbitrariedades praticadas na cadeia também serviu para a distinção do autor, 

guindando-o ao pleno reconhecimento público como escritor e exemplo de 

intelectual vitimado pelo autoritarismo.1

Procura-se dialogar implicitamente com uma proposta metodológica 

de Gustavo Sorá,2 para quem a análise de memórias envolve compreender as 

inter-relações da obra em si com a edição do livro, o autor e seu público, des-

tacando também a importância da questão do passado visto do presente, bem 

como a circulação nacional e internacional do autor e da obra. Ainda que de 

modo sintético, esses aspectos serão abordados a seguir. 

A TRAjETóRIA DE GRAcIlIANO RAmOS E SUA PRISÃO

Memórias do cárcere, livro póstumo de Graciliano Ramos (1892-1953), tornou-se 

um clássico logo após sua edição, em 1953. Quando o escritor faleceu, a obra 

já estava quase completa, só faltava a tarefa, sempre postergada, de redigir o 

capítulo final sobre o reencontro com a liberdade que havia se dado em 1937, 

após mais de dez meses de prisão. Como o título ainda estava indefinido, os 

herdeiros e o editor decidiram-se por uma das possibilidades aventadas: Me-
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mórias do cárcere. Foram publicadas em quatro volumes pela editora José Olym-

pio, a mais importante da época.3 Graciliano Ramos foi incentivado a escrever 

o texto pelo próprio Olympio, seu amigo, dono da célebre livraria que Graci-

liano frequentava com regularidade no centro do Rio de Janeiro, local de en-

contro de escritores, intelectuais e políticos. O editor pagava antecipadamen-

te pelos direitos autorais, mediante a entrega de trechos dos originais. A 

necessidade de escrever às pressas para ganhar dinheiro, contudo, incomo-

dava o autor perfeccionista, pois podia inf luenciar na qualidade de seus es-

critos (Ramos, 2008: 97, 260-261). Apesar dos atrasos frequentes, ele cumpriu 

o tratado com Olympio.4 

Foi o primeiro sucesso de vendas do “velho Graça”, como ficou conhe-

cido o escritor já renomado, mas até então pouco lido por um público mais 

amplo. Dez mil exemplares esgotaram-se em 45 dias, segundo Dênis de Mo-

raes (1996: 310).5 Vários fatores colaboraram para o êxito da edição, tais como 

as lembranças das masmorras do primeiro governo Vargas, então em seu 

segundo governo e sofrendo forte oposição;6 a receptividade de setores anti-

varguistas da imprensa, da intelectualidade e também daqueles predispostos 

a exorcizar os fantasmas de colaboração com o Estado Novo; a perseguição a 

um artista célebre e injustiçado; o fato de ser um livro póstumo com as me-

mórias polêmicas de autor recentemente falecido; os rumores em torno das 

críticas à obra no interior do Partido Comunista; além da notória qualidade 

literária do texto. O editor José Olympio soube usar esses fatores para o su-

cesso da obra no mercado, que serviu também para estimular as vendas de 

novas edições dos livros anteriores do autor.

Graciliano Ramos já escrevera parte de suas memórias em Infância (1945). 

Tratava de sua meninice subjetivamente sofrida no interior do estado de Ala-

goas, onde se sentia oprimido pelos adultos, apesar de descender de uma 

família privilegiada. Seu avô foi senhor de engenho, depois arruinado. O pai 

era comerciante, dono da loja de tecidos Sincera, em Palmeira dos Índios. 

Graciliano viveu no Rio de Janeiro, então capital federal, por um breve perío-

do na juventude, de agosto de 1914 a agosto de 1915, trabalhando em jornais, 

sobretudo como revisor. Ainda não lograra a pretendida colocação de destaque 

no meio jornalístico quando a tragédia familiar da morte de três irmãos pela 

peste bubônica o levou a retornar a Palmeira dos Índios. Logo se casaria e 

ficaria com a loja do pai, antes de assumir postos públicos. 

Apesar da fama de sujeito difícil, sem papas na língua, sabia cativar as 

pessoas, cultivar amizades e inserir-se em redes literárias, sociais e políticas, 

como sua trajetória atestaria. Por exemplo, ocupou vários cargos públicos por 

indicação de amigos, em Palmeira dos Índios, em Maceió e no Rio de Janeiro. 

Foi nomeado presidente da Junta Escolar de Palmeira dos Índios em 1926, in-

dicado pela família Cavalcanti, aliada do governador Costa Rego. Logo se 

tornou prefeito da cidade (1928-1930), após eleição em que foi candidato úni-
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co pelo Partido Democrata, com a benção dos coronéis locais. Acabou chama-

do pelo governo para servir em Maceió. Na capital alagoana, entre 1930 e 1936, 

foi diretor da Imprensa Oficial, professor e diretor da Instrução Pública, res-

ponsável pela educação no estado. Lá conviveu com um seleto grupo de inte-

lectuais e escritores nordestinos, entre os quais Rachel de Queiroz, José Lins 

do Rego, Aurélio Buarque de Hollanda, Jorge de Lima, Manoel Diegues Jr. e 

Alberto Passos Guimarães. 

Graciliano Ramos estava no meio da vida adulta quando foi vítima da 

onda repressiva após o levante comunista de novembro de 1935, embora sem 

qualquer envolvimento com ele. Permaneceu no cárcere de 3 de março de 1936 

a 13 de janeiro de 1937. Completou, na cadeia, 44 anos de idade. Viúvo do pri-

meiro matrimônio, era casado pela segunda vez com Heloísa, com quem teve 

quatro filhos, além de outros quatro do enlace anterior. Usufruía da vida de 

ilustre intelectual e funcionário público em Maceió. Em suas próprias palavras, 

era um “pai de família, meio funcionário, meio literato” (Ramos, 2008: 29); um 

“rabiscador provinciano detestado na província, ignorado na metrópole” (Ramos, 

2008: 77). Naquela altura, dificilmente teria disposição para a aventura de 

estabelecer-se sem emprego na capital federal, não tivesse sido levado pelas 

circunstâncias, no caso, sua inesperada prisão.

Nunca soube ao certo o motivo do encarceramento, não chegou a ser 

oficialmente processado, sequer interrogado. Talvez sua atuação invulgar no 

comando da educação pública alagoana tenha contribuído para gerar desafe-

tos e denúncias anônimas que o levaram à prisão. Por exemplo, ele implantou 

concursos públicos e recusava-se a fazer nomeações e transferências de pro-

fessores e funcionários por indicação política. Referiu-se, nas Memórias, à 

“sensaboria da rotina” em seu cargo público. Junto com sujeitos que conside-

rava decentes, entrara numa “engrenagem” que “nos sujava”, de um ensino 

que envolvia o “emburramento” das crianças para aceitar o domínio de “po-

líticos safados e generais analfabetos”. Era contra o ensino de “hinos idiotas”, 

como o do estado natal, que em sua administração não era tocado nas escolas 

(Ramos, 2008: 20-21).

Embora não fosse militante de esquerda na época de sua prisão, dese-

java “a morte do capitalismo e o fim da exploração” (Ramos, 2008: 99), e seus 

dois filhos mais velhos integravam a Juventude Comunista, com a aprovação 

do pai. Considerava-se “uma espécie de revolucionário, teórico e chinfrim”, 

que encontrava no cárcere os “revolucionários de verdade” (Ramos, 2008: 51). 

Apesar de suas ideias anticapitalistas, ainda não pertencia ao Partido 

Comunista do Brasil (PCB), e não teve ligação com o levante de 1935, nem com 

a Aliança Nacional Libertadora (ANL). Ao contrário, fora servidor público de 

governos comprometidos com a República Velha e continuou a servir após o 

movimento de 1930, apesar de ter-se oposto a ele, o que lhe valera breve pri-

são por envolvimento numa escaramuça de resistência. Graciliano contou nas 
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Memórias que Agildo Barata, de quem ficaria amigo, ria ao ouvi-lo narrar, no 

Pavilhão dos Primários, uma “proeza besta” ocorrida logo após o movimento 

de 1930: “um piquete das forças revolucionárias de Agildo Barata agarrou-me 

no interior de Alagoas e fingiu querer fuzilar-me. [...] Alguns dias de reclusão, 

vários aborrecimentos” (Ramos, 2008: 474).

Ao ser aprisionado em 1936, Graciliano já era um escritor reconhecido 

no meio literário. Publicara dois romances importantes quando ainda morava 

em Alagoas: Caetés, e o clássico São Bernardo, além de ter concluído a redação 

de Angústia, que foi lançado enquanto estava no cárcere. Seus livros estavam 

disponíveis até mesmo nas bibliotecas da cadeia, onde eram pouco lidos, ao 

contrário das obras de autores como Jorge Amado (Ramos, 2008: 470). 

A experiência da prisão foi um corte na vida de Graciliano: ele não se 

animaria a voltar, sequer de visita, ao estado natal de Alagoas, onde residira 

praticamente a vida toda: “nunca mais poria os pés naquela terra” (Ramos, 

2008: 116). Estabeleceu-se no Rio de Janeiro, ali permaneceu até morrer, em 

20 de março de 1953, vítima da doença dos fumantes inveterados como ele, 

câncer no pulmão. 

Seus dias no cárcere foram traumáticos; ainda preso, tratou de fazer 

anotações detalhadas e extensas do que testemunhava, pensando numa obra 

futura. Mas desfez-se delas por razões de segurança, de modo que suas vi-

vências ficaram apenas na memória. Depois de solto, jamais deixou de rumi-

nar o assunto e de fazer apontamentos a respeito. Por exemplo, em 1938, 

chegou a escrever uma carta irônica de protesto – jamais enviada – ao ditador 

Vargas.7 Só em 1946, após a redemocratização da sociedade brasileira, come-

çou a escrever o livro de memórias. Então, ele já militava no PCB, ao qual 

aderira em 1945, mantendo-se membro até o fim da vida. Não se tratava de 

imposição partidária; ao contrário, havia restrições da direção sobre a obra, 

o que talvez ajude a explicar por que só foi publicada postumamente. Graci-

liano parecia não querer concluí-la, considerava que “provavelmente isto será 

produção póstuma, como convém a um livro de memórias” (Ramos, 2008: 13). 

Após sair da prisão, em 1937, foi nomeado inspetor geral de ensino 

secundário do Rio de Janeiro, por indicação do poeta e amigo Carlos Drummond 

de Andrade, que era chefe de gabinete do ministro da Educação do governo 

Vargas. O cargo de inspetor de ensino era mal remunerado e de importância 

secundária, mas aqui já se revelava a ambiguidade da situação, que se expres-

sava também no emprego de Graciliano na revista Cultura Política, órgão inte-

lectual vinculado ao Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo 

varguista. O velho Graça atuava como revisor de textos e não tratava de as-

suntos diretamente políticos em suas crônicas na seção “Quadros e costumes 

do Nordeste”,8 cujo tema se afinava com o projeto nacionalista então em 

curso, comum ao governo e a uma parcela expressiva da intelectualidade, 

empenhada em intervir na gestão da cultura e da educação nacional, embora 
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às vezes crítica do autoritarismo, que por certo também tinha seus intelec-

tuais orgânicos. 

O regime, se não o próprio Vargas, reconheceram a injustiça da prisão, 

e não apenas ao oferecer emprego público a Graciliano: no aniversário de 50 

anos do romancista, em 1942, houve uma célebre homenagem no restaurante 

Lido, em Copacabana. Compareceram os principais escritores e intelectuais 

da época, a começar por Gustavo Capanema. O poderoso ministro da Educação 

e Saúde liderava um projeto de formação educativa do qual participaram 

vários artistas e intelectuais; havia uma “tênue linha divisória” a separar a 

ação educativa e cultural da “mobilização político-social e de propaganda” do 

regime (Bomeny et al., 2000: 104). “Em suma, o pacto entre os intelectuais e 

o poder compromete a ambos, sem que se possa decidir qual deles tirou maior 

proveito”, nos termos de Adriana Coelho Florent (2011: 112).

A intrincada relação entre literatura e política na trajetória de Graci-

liano estava presente já na sua “descoberta” como escritor. Do Rio de Janeiro, 

o editor e literato Augusto Frederico Schmidt incentivou Graciliano Ramos a 

escrever e publicar, depois de ter lido seus criativos relatórios administrativos 

como prefeito de Palmeira dos Índios, reunidos postumamente no livro Viven-

tes das Alagoas (1962).

A convivência de Graciliano Ramos com o regime varguista foi menos 

intensa que a de outros artistas e intelectuais que ocuparam postos mais 

importantes, mas não deixava de ser contraditória. O juízo negativo que sem-

pre fez de Vargas, ao menos desde a revolução de 1930, não foi impedimento 

para assumir postos públicos, assim como antes ocupara cargos por indicação 

da oligarquia alagoana, da qual também era crítico. Na época, a condição de 

intelectual em geral – e de escritor em particular – era carente de autonomia 

e geralmente vinculada ao aparelho de Estado, como já apontaram vários 

estudiosos do tema.9 

MeMórias dO CárCere

O livro divide-se em quatro partes, e cada qual compunha um volume na 

edição original. “Viagens”, a primeira parte, narra a prisão em Maceió, as 

cadeias por onde Graciliano passou no Nordeste e sua terrível jornada no 

porão do navio Manaus, rumo ao Rio de Janeiro, na companhia de outros pre-

sos, como os militares revoltosos da insurreição de novembro de 1935, em 

Natal. Havia também passageiros comuns a bordo, até mesmo os que viajavam 

de primeira classe e olhavam entre indiferentes, curiosos e enojados aqueles 

que seguiam apinhados no porão. O ambiente era de fedor, calor e sujeira. O 

autor encontrava refúgio no cigarro e nas notas que escrevia sobre a experi-

ência em curso. Praticamente não se alimentou no navio, recusava com nojo 

a comida, mesmo à custa da saúde.
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Na segunda parte, “Pavilhão dos Primários”, Graciliano Ramos relatou 

sua estada em uma ala da Casa de Detenção no Rio de Janeiro. Lá conviveu 

com dezenas de presos políticos, em geral acusados de envolvimento com a 

ANL ou com o levante de 1935, entre os quais muitos militares e dirigentes 

comunistas. Ali funcionava um coletivo que organizava o cotidiano dos presos 

políticos. Destacavam-se lideranças como a do comunista argentino Rodolfo 

Ghioldi e do oficial Agildo Barata. O maior incômodo nessa prisão eram os 

percevejos, combatidos com afinco, mas sem êxito, pelo coletivo, segundo o 

autor. Realizavam-se de jogos de xadrez a sessões espíritas, de cursos educa-

tivos a rodas de samba nas celas e no espaço coletivo nomeado “Praça Verme-

lha”. Os presos preparavam até um noticiário noturno diário na “rádio liber-

tadora”: um locutor de voz possante transmitia também notícias internacio-

nais, como o andamento da guerra civil espanhola.

A rotatividade dos presos, que circulavam de cadeia em cadeia, também 

era expressiva. No Pavilhão dos Primários corriam histórias de quem passara 

por presídios bem mais duros, como a temível colônia correcional Dois Rios, 

na Ilha Grande, para onde Graciliano acabaria sendo transferido. A terceira 

parte do livro, “Colônia correcional”, trata de sua passagem pela Ilha Grande, 

onde novamente passava dias praticamente sem comer. Lá os presos políticos 

conviviam com toda sorte de presidiários comuns, em condições precárias e 

promíscuas. Graciliano relatou, por exemplo, sua amizade com meliantes como 

um certo Gaúcho, orgulhoso de seu profissionalismo como ladrão. Contou 

também de companheiros de saúde mais abalada que acabaram morrendo 

quase como indigentes, caminho que provavelmente seria o dele, não fosse 

transferido após cerca de um mês preso ali, graças à mobilização de amigos e 

parentes no Rio de Janeiro, notadamente do já célebre romancista José Lins do 

Rego. Talvez seja o trecho mais angustiante do livro, em que o autor narrou a 

sensação de aproximar-se da morte nas condições mais degradantes. 

Na parte final, “Casa de Correção”, o escritor comentou sua volta ao Rio 

de Janeiro, onde ficaria preso em novo local, reencontrando companheiros 

com quem convivera em outras prisões. Relatou episódios como a deportação 

de Olga Benário e Elisa Berger para a Alemanha nazista. 

Individual e coletivo, recolhimento e solidariedade, estranhamento e 

identificação com os outros presos são aspectos que se entrelaçam indisso-

luvelmente nas Memórias do cárcere. 

 A EScRITA cOmO ExPRESSÃO 

DE DIGNIDADE E DISTINÇÃO

Escrever na cadeia foi não só um recurso para manter a dignidade do autor 

preso, registrando as arbitrariedades sofridas, mas também um meio de dis-

tinção social, pois o fato de escrever dava-lhe prestígio, distinguindo-o entre 
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os encarcerados, sendo tratado com alguma deferência e privilégio em meio 

a um ambiente despersonalizado. 

As Memórias do cárcere podem ser interpretadas como um testamento 

literário. O autor registrou seu intento de ser lembrado como uma pedra no 

caminho dos poderosos, uma voz dissonante do coro dos contentes, que in-

comodava não propriamente pela militância política, mas por afirmar sua 

autonomia de escritor, livre para criticar e expor as cicatrizes sociais. Graci-

liano Ramos relatava seu mal-estar não só em relação à experiência na cadeia, 

mas também com sua própria vida em meio à modernização da sociedade 

brasileira. Seu ato de escrever denunciava uma sociedade marcada por desi-

gualdades enormes, a colocar ainda obstáculos à profissionalização e auto-

nomia dos escritores como ele, mas que paradoxalmente ofereceria relativos 

privilégios a seus artistas e intelectuais.

Ao entrar na Casa de Detenção do Rio de Janeiro, em 1936, chegando de 

longa e penosa viagem de navio na condição de preso político, Graciano Ramos 

submeteu-se a um interrogatório de rotina para preenchimento de dados 

cadastrais. Já começou embirrando: insistiu em declarar que não tinha ne-

nhuma religião, apesar do conselho reiterado do policial-burocrata de plantão, 

para quem seria mais “conveniente” expressar alguma crença no quesito 

“religião” do questionário (Ramos, 2008: 175-176). Afirmava desde logo suas 

convicções, seu deslocamento social, a disposição de assumir-se como “gauche 

na vida”, a exemplo de muitos intelectuais de sua geração, geralmente oriun-

dos de oligarquias rurais decadentes, no contexto de modernização da socie-

dade brasileira.10 

O autor não queria se “acanalhar”, afirmando possuir um Deus, mesmo 

que isso fosse conveniente (Ramos, 2008: 176). Um verbo frequente nas Me-

mórias era “acanalhar-se”, no sentido de perder a honra, um risco especial-

mente para os presos.11 Ele buscava sempre “conservar a dignidade” (Ramos, 

2008: 338). Sobreviver sem perder a honradez, eis um dilema em todo o livro 

para um homem portador de valores cavalheirescos, cioso de sua dignidade, 

que via ameaçada a cada instante na cadeia. 

Em várias passagens, Graciliano comparou a situação dos presos à de 

animais vivendo em conjunto, como gado, formigas, cupins ou ratos. Ele nun-

ca se conformou com a situação de viver em “curral como bichos” (Ramos, 

2008: 379), nem com a coisificação dos presos: “formávamos juntos um acer-

vo de trastes, valíamos tanto como as bagagens trazidas lá de baixo e as 

mercadorias a que nos misturávamos” (Ramos, 2008: 157). Como manter a 

dignidade numa situação dessas, sem se acanalhar? Como preservar a perso-

nalidade e distinguir-se da manada? A resposta de Graciliano foi a escrita, as 

notas infindáveis que tomava e das quais mais tarde viria a se livrar, ainda 

quando preso. Ele as escrevia com intensidade proporcional à degradação a 

que era submetido. Mecanismo de defesa da própria dignidade num ambien-
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te de despersonalização, animalização e coisificação das pessoas. Mas ao 

mesmo tempo revelava-se a consciência de que o ato de escrever traria rela-

tivos privilégios sociais, de distinção, o que atormentava o autor. É o que se 

depreende, por exemplo, de um episódio das Memórias.

No meio da viagem ao Rio de Janeiro que conduzia Graciliano preso no 

porão do navio Manaus, o padeiro ofereceu-lhe lugar em seu camarote, ao 

reparar que o escritor tomava “notas difíceis, sentado no caixão, enxergando 

mal na sombra densa, o nariz junto à folha, a valise sobre os joelhos servindo-

-me de escrivaninha” (Ramos, 2008: 151). Por escrever, parecia pessoa distinta 

da massa de gente aglomerada no porão do navio. Ao conseguir conforto maior 

que o de seus companheiros que viajavam em condições abjetas, o autor 

sentiu-se envergonhado e confessou usar a vergonha como pretexto para 

parar de escrever, podia “dispensar aquele recurso”. 

Se a escrita foi um refúgio para a sobrevivência no porão do navio, recur-

so para manter a dignidade e registrar as arbitrariedades sofridas, não deixou 

de ser também uma forma de distinção social. Em várias passagens do livro, 

Graciliano notou que escrever gerava prestígio, distinguindo-o entre os presos, 

os guardas e os dirigentes de presídio, que por isso o tratavam com alguma de-

ferência num ambiente desumanizado. A cadeia não deixava de ser um micro-

cosmo da inserção contraditória do escritor numa sociedade como a brasileira.

O episódio e o conjunto do livro expressam bem o que Marshall Berman 

(1986) chamou em outro contexto de “cisão fáustica” do intelectual, inspiran-

do-se em Fausto, o herói romântico alemão criado por Goethe no século XIX. 

O personagem – como tantos, por exemplo, na literatura russa e outras em 

países de desenvolvimento capitalista tardio e autoritário – seria existencial-

mente dilacerado pela consciência de ser portador de privilégios de uma 

cultura avançada numa sociedade atrasada, cindido pela tensão entre a mo-

dernidade e o subdesenvolvimento. Graciliano, originário das oligarquias 

agrárias nordestinas, revelava mal-estar semelhante nas Memórias. 

A distinção como estratégia de diferenciação que estaria no cerne da 

vida social (Bourdieu, 2008 [1979]) ganha contornos inesperados na obra de 

um escritor comunista como Graciliano Ramos. A arte burguesa de se distin-

guir “naturalmente” pelo gosto, diferenciado da ostentação dos emergentes e 

da suposta vulgaridade das classes dominadas, não combinaria com as ideias 

e os ideais dos comunistas. Mas isso não impede que o problema da distinção 

esteja presente em suas vidas e obras, como as Memórias do cárcere. 

Os comunistas, baseados na obra-prima de Marx (1867), apontam a 

coisificação das pessoas no capitalismo, o embrutecimento gerado pelo feti-

chismo da mercadoria, que tende a fazer tabula rasa das diferenças entre os 

indivíduos. Algo que se exacerbaria numa situação-limite de prisão como a 

vivida por Graciliano, que comparou a condição dos presos à de animais, ex-

plicitando sua coisificação em passagens já mencionadas. Assim, para os 
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comunistas, não seria um problema a distinção, entendida num sentido amplo 

como a plena expressão diferenciada de cada indivíduo, a caminho de uma 

sociedade futura na qual “o livre desenvolvimento de cada um é condição para 

o livre desenvolvimento de todos” (Marx & Engels, 1996 [1848]: 87). Mas a si-

tuação ganha contornos contraditórios quando se pensa a distinção em sen-

tido estrito, que envolve poder e privilégios, por exemplo, aos escritores, como 

no caso do tratamento diferenciado que Graciliano obteve no navio quando 

se percebeu que ele escrevia, ou nas homenagens que lhe prestaram depois 

de ter deixado a cadeia, sem contar os vários cargos públicos de confiança 

que ocupou ao longo da vida, inclusive durante o Estado Novo. O episódio da 

cicatriz no braço de um preso, tratado a seguir, também ajuda a pensar o tema 

da distinção do escritor. 

A TATUAGEm-cIcATRIz DO ESQUElETO: 

PASSADO E PRESENTE NAS MeMórias dO CárCere

Um aspecto a considerar em qualquer reconstituição da memória é como o 

autor retoma o passado no presente em que escreve. Já se sabe que Graciliano 

Ramos se livrou das notas que tomava compulsivamente no cárcere. Ele po-

deria ter buscado algum mecanismo de fazê-las chegar fora da prisão, mas 

preferiu destruí-las, com receio de que lhe fossem confiscadas ou pudessem 

comprometê-lo, se apanhadas pela polícia. Chegou a escrever que talvez tenha 

sido melhor assim, para não ficar preso às notas no momento bem posterior 

de redação das memórias. Afirmou que o julgamento sedimentado em seu 

presente não poderia ficar prisioneiro do passado, consciente de que estava 

elaborando o tema da ótica do tempo em que escreveu, não dos fatos vividos, 

ainda que pretendesse ser fiel a eles (Ramos, 2008: 14). 

É certo que toda escritura memorialística seleciona aspectos do pas-

sado com base na vivência do presente. O autor admitia que as lembranças 

seriam subjetivas e portanto diversas para cada pessoa em diferentes mo-

mentos, mesmo dando a “impressão de realidade” (Ramos, 2008: 13). Assim, 

ficava livre para 

andar para a esquerda e para a direita, saltar passagens desprovidas de interes-

se, passear, correr, voltar a lugares conhecidos. Omitirei acontecimentos essen-

ciais ou mencioná-los-ei de relance, como se os enxergasse pelos vidros peque-

nos de um binóculo, ampliarei insignificâncias, repetilas-ei até cansar, se isso 

me parecer conveniente (Ramos, 2008: 14). 

Mesmo consciente de que o tempo pregresso é reconstituído a partir 

do momento corrente, Graciliano fez um esforço significativo para narrar com 

objetividade cada detalhe da prisão, como se ainda estivesse lá. Por mais que 

revelasse memória prodigiosa, contudo, decorridos tantos anos, não teria 

como evitar até mesmo algum anacronismo. Por exemplo, ao recordar-se da 
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agitação na cadeia por ocasião da entrega à Gestapo de Olga Benário Prestes 

e Elisa Berger, Graciliano afirmava: “Sentado na cama, pensei com horror em 

campos de concentração, fornos crematórios, câmaras de gases. Iriam a se-

melhante miséria?” (Ramos, 2008: 635). Provavelmente, o autor de fato tenha 

temido pelo destino das duas nas mãos dos alemães, mas não tinha como 

pensar em câmara de gás e fornos crematórios em 1936, pois só em 1939 foi 

criado um programa de extermínio pelos nazistas.12

Talvez um episódio do livro ajude a compreender a retomada pelo autor, 

no seu presente, da experiência passada no cárcere. Depois de responder ao ques-

tionário na Casa de Detenção do Rio de Janeiro, no qual fizera questão de declarar-

-se sem religião, Graciliano dirigiu-se à rouparia. Lá estava um preso comum, 

ajudante de serviço. Um detalhe no antebraço do prisioneiro chamou a atenção:

Aí se percebia, tatuado, um esqueleto, ruína de esqueleto: crânio, costela, braços, 

espinha; medonha cicatriz, no pulso, havia comido a parte inferior da carcaça. 

Desejando livrar-se do estigma, o pobre causticara inutilmente a pele; sofrera 

dores horríveis e apenas eliminara pedaços da lúgubre figura. Não conseguiria 

iludir-se, voltar a ser pessoa comum. Os restos da infame tatuagem, a marca da 

ferida, iriam persegui-lo sempre; a fatiota desbotada conservava o sinal da tin-

ta. Era-me impossível desviar os olhos da representação fúnebre. Em vão queria 

distrair-me. Tinha pena do infeliz e zangava-me (Ramos, 2008: 177).

Eis um aspecto fundamental do estilo literário de Graciliano Ramos: o 

gosto pelos detalhes, o desagrado com aqueles que liam seus livros “apreen-

dendo a essência e largando o pormenor”. Afinal, segundo ele, “são as minú-

cias que me prendem, fixo-me nelas, utilizo insignificâncias na construção 

das minhas histórias” (Ramos, 2008: 212). A aparente minúcia do episódio da 

tatuagem perdida num livro imenso seria plena de significado.13 A experiên-

cia do cárcere viria a cravar-se na memória e na vida de Graciliano Ramos 

como a tatuagem deformada no braço do detido, indestrutível, da qual o olhar 

não se despregava. Inútil tentar eliminar a cicatriz subjetiva, a marca da fe-

rida iria persegui-lo para sempre. O cárcere seria um divisor de águas em sua 

vida. Levaria dez anos para começar a escrever a respeito, morreria sete anos 

depois de iniciar o trabalho, com a obra ainda inconclusa, sem a ilusão de que 

poderia “voltar a ser pessoa comum”.

Quatro meses depois do primeiro encontro, Graciliano topou de novo 

com o preso de tatuagem no antebraço. Espantou-se ao ser saudado pelo rapaz, 

que o vira só uma vez. Como seria possível reconhecê-lo, distingui-lo, em meio 

a um grupo numeroso? Lembrou-se da conversa dos dois, de como o preso 

também era um homem que reparava em detalhes, o único que o percebeu 

inquieto apesar dos esforços para demonstrar calma. Afinal, ele notara que 

o autor mexera na valise que carregava “mais de vinte vezes, não achava lugar 

para colocá-la. Surpreendera-me ver alguém reparar em tais minúcias e tirar 

consequências justas” (Ramos, 2008: 366-367). 
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Graciliano recordava-se da aflição do rapaz, prestes a ser solto, que não 

sabia para onde ir e o que fazer depois de libertar-se. Identificava-se com o 

preso, concluindo que o cárcere mudava o rumo de sua vida: “Para onde? Essas 

palavras tinham-me impressionado e não me cansava de repeti-las. Ao deixar 

a sala fazia a mim mesmo a pergunta do rapaz do esqueleto: – Para onde?” 

(Ramos, 2008: 367) Ele se lembraria da pergunta ao ser removido para a temí-

vel colônia correcional da Ilha Grande, sentindo-se o próprio esqueleto, como 

outros presos que vira regressar da Ilha Grande, “farrapos” (Ramos, 2008: 378). 

O episódio expressava um jogo complexo de espelhamento entre o eu 

e o outro, o indivíduo e a sociedade, o passado e o presente. Cada personagem 

surpreendendo-se por encontrar no outro a marca da própria miséria, que 

ganhava também um sentido coletivo na situação adversa. A minúcia do caso 

permitiria pensá-lo metaforicamente ao menos por duas vias entrelaçadas: 

primeiro, a experiência passada no cárcere cravava-se subjetivamente no 

presente de Graciliano, indelével como a tatuagem-cicatriz no braço do rapaz, 

por mais que a quisesse apagar, deformando-a com soda cáustica. Segundo, 

o próprio autor poderia ser representado pela caveira tatuada, um farrapo 

humano, como outros presos. Uma carcaça que não deixava de ser marca de 

distinção, impossível de apagar, cujos traços ficariam expostos também para 

os outros que os veriam de fora, para uma sociedade que não se livraria, no 

presente, da mancha de tinta da morte no passado. 

Em outros termos, é evidente que a experiência carcerária foi algo 

traumático, deixando cicatrizes no autor, num sentido metafórico. Mas há 

aspectos adicionais: a cicatriz do preso resultava de tentativa de apagar uma 

tatuagem, a metáfora iria além das marcas da prisão em Graciliano e seus 

companheiros de infortúnio. Eles mesmos se tornavam marcas incômodas no 

corpo social, que não podia se livrar delas. Isso leva ao aspecto da distinção 

moral daqueles que foram vítimas da repressão posterior ao levante comu-

nista de 1935, bem como dos intelectuais perseguidos, tendo Graciliano se 

tornado sua encarnação por excelência, embora não fosse militante na época 

e, depois de solto, tenha ocupado cargos ligados ao governo federal.

Outro possível elemento de distinção pode ser encontrado na busca do 

autor para a difusão nacional e internacional de sua obra, em contatos com 

seus editores no Brasil e na Argentina, que são mencionados de passagem ao 

longo das Memórias.

mAIS “mINúcIAS” E ElOS PERDIDOS

Um aspecto pouco destacado em Memórias do cárcere, mas notável para quem 

buscar analisar o tema da circulação internacional de artistas e intelectuais, 

é a referência aos estrangeiros, como o editor argentino Benjamin de Garay. 

Ele traduziu alguns textos de Graciliano Ramos para o espanhol, o que rendia 
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alguns poucos cobres, mas essenciais para o alagoano, sempre apertado de 

dinheiro (Ramos, 2008: 38). Garay trabalhara como jornalista no Brasil e man-

tinha contato com escritores. Em junho de 1936, o conto “A testemunha”, 

prometido por carta a Garay, saiu na revista El Hogar, de Buenos Aires. Ainda 

preso, Graciliano escreveu os contos “O relógio no hospital” e “Dois dedos”, 

ambos logo enviados para tradução na Argentina, aos cuidados de Garay, que 

prometia articular na América Latina um movimento pela libertação de Gra-

ciliano. Logo depois de sair da cadeia, o autor enviou a Garay o conto “Baleia”, 

embrião do romance Vidas secas. Seguiu em correspondência com o portenho 

por anos a fio, como relatou Dênis de Moraes (1996: 100, 130, 140-141, 222).

Graciliano Ramos manteve relação com vários estrangeiros que estavam 

no cárcere, acusados de envolvimento com o levante de 1935. Era o caso do 

líder comunista argentino Rodolfo Ghioldi, de quem se tornou muito amigo, 

e que lhe deu respaldo por ocasião da ida desesperada a Buenos Aires no fim 

da vida, para submeter-se a uma operação de câncer. O tratamento foi finan-

ciado pelo PCB, que já enviara o velho Graça – então presidente da Associação 

Brasileira de Escritores, controlada pelos comunistas – em viagem à União 

Soviética junto com outros artistas e intelectuais em 1952. Os escritos a res-

peito foram publicados, logo depois de sua morte, no livro Viagem (Ramos, 

1954). As atribulações dessa viagem aparecem também nas obras biográficas 

já referidas. Havia desentendimentos tópicos de Graciliano Ramos com a di-

reção do PCB. Como se sabe, ele era crítico do realismo socialista zdanovista 

e de aspectos da vida na União Soviética, mas foi um stalinista convicto. Ri-

cardo Ramos (1992) contou que uma das raras vezes em que viu o pai chorar 

foi por ocasião da morte de Stálin.

A proximidade dos stalinistas não impediu a boa relação no cárcere 

com não-comunistas, até mesmo o russo Rafael Kamprad, conhecido como 

Serge, acusado de ser trotskista. Graciliano declarava-se internacionalista no 

livro, tratava com certo desdém os nacionalistas, especialmente a esquerda 

militar. Entretanto, o autor quase não teve obras traduzidas em vida, ao con-

trário de outros camaradas mais afinados com as diretrizes culturais oficiais 

do realismo socialista, como Jorge Amado (Ridenti, 2011). 

As Memórias do cárcere viraram um clássico, mas nem por isso se torna-

ram referência decisiva para dezenas de autores que relataram em livro – a 

partir do fim dos anos 1970 – sua experiência nas masmorras da ditadura 

estabelecida com o golpe de 1964.14 Por sua vez, Graciliano Ramos parecia 

desconhecer as memórias de presos políticos em momentos históricos ante-

riores, como aquelas de combatentes contra o governo de Arthur Bernardes, 

especialmente as de Everardo Dias e de Maurício de Lacerda, ambas de 1927. 

Atestava-se a dificuldade de transmitir experiências entre gerações, especial-

mente nos meios de esquerda.
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Há, contudo, indicadores de maior continuidade no âmbito estético, por 

exemplo, no cinema. Nelson Pereira dos Santos – que em 1963 já havia trans-

posto para a tela o romance Vidas secas – filmou Memórias do cárcere em 1983 

(Davi, 2007). Na ficção literária, Silviano Santiago escreveu Em liberdade (1981), 

como se fosse um diário do próprio Graciliano logo após sair da cadeia em 

1937. Assim, a obra do velho Graça servia como referencial para ref letir sobre 

a transição democrática vivida na década de 1980.

cONclUSÃO

Nas Memórias do cárcere, Graciliano Ramos esforçava-se para não usar a primei-

ra pessoa do singular e não ultrapassar seu suposto “tamanho ordinário”, 

atribuindo-se importância indevida, embora admitisse que “bons propósitos” 

não o livravam de se revelar “com frequência egoísta e mesquinho” (Ramos, 

2008: 15-16). Tentava escapar do que pareciam ser defeitos nas memórias de 

Trotsky, que lhe causaram impressão lastimosa: “pimponice, egocentrismo, 

desonestidade”, tudo que pretendia evitar (Ramos, 2008: 590). Paradoxalmente, 

contudo, a intenção expressa de modéstia guindava o velho Graça à grandeza 

do reconhecimento público. Os cuidados do escritor e a qualidade da obra não 

a deixaram a salvo da “ilusão biográfica”, para usar o termo de Bourdieu (1998), 

pois foram as Memórias do cárcere que colocaram seu autor no panteão não só 

dos escritores, mas também da intelectualidade brasileira, particularmente a 

de esquerda, como vítima exemplar das arbitrariedades do primeiro governo 

Vargas, em que pesem as ambiguidades já registradas em relação a ele. 

O saldo regenerador da experiência trágica de Graciliano pode ser en-

contrado no relato de seu filho Ricardo Ramos (1992: 159 e ss): longos trechos 

das Memórias, ainda inconclusas, eram lidos em voz alta por amigos e familia-

res nas habituais celebrações aos domingos na residência do mestre, que assim 

era homenageado em público. Ele escreveu no seu presente sobre o passado, 

mas indicava para o futuro. Fazia uma espécie de testamento literário, ao dei-

xar para a História um legado de denúncia do cárcere e defesa da dignidade 

humana, que ao mesmo tempo lhe trouxe a distinção da consagração pública.

Recebido em 07/03/2014 | Aprovado em 09/06/2014
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NOTAS

1 Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre 

artistas e intelectuais comunistas, com apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico 

(CNPq). Uma versão mais condensada será publicada em 

espanhol, na Argentina, como parte da coletânea que 

está sendo organizada por Jorge Myers e Sergio Miceli so-

bre o memorialismo na América Latina. O texto enfatiza 

o diálogo diretamente com a obra, mas remete também à 

fortuna crítica, sobretudo nas notas de rodapé.

2 As observações de Sorá foram feitas no seminário inter-

nacional “A memorialística latino-americana nas human-

idades”, realizado na Universidade de São Paulo em 21 e 

22 de outubro de 2010, no âmbito do Projeto Temático “For-

mação do campo intelectual e da indústria cultural no 

Brasil contemporâneo”, coordenado por Sergio Miceli e 

apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP).

3  A edição atual reúne os quatro volumes num só (Ramos, 

2008). Ela foi confrontada com os originais datilografados, 

incluindo as últimas correções do autor. Todas as próxi-

mas citações da obra referem-se a esta edição. 

4  A trajetória de José Olympio foi esmiuçada nas obras de 

Pereira (2008) e Sorá (2010).

5  Estas e outras informações sobre a vida do autor baseiam-

se em obras como a detalhada biografia escrita por Dênis 

de Moraes (1996), e ainda as de Valentim Facioli (1987) e 

de Ricardo Ramos (1992). 

6  Vargas era Presidente da República em 1953, ano do lança-

mento do livro. Fora eleito democraticamente, assumindo 

o posto em 1951, após afastamento da política desde o fim 

do Estado Novo, em 1945. Viria a suicidar-se em 1954 para 

não ser derrubado, como se sabe. Carlos Lacerda, principal 

inimigo de Vargas, rasgou elogios a Memórias do cárcere em 

seu jornal, Tribuna da Imprensa (Ramos, 1992: 197).

7  Carta de Graciliano Ramos a Getúlio Vargas, 29 de agosto 

de 1938. Folha de S. Paulo, 12.09.2010, p. A14. 

8  As crônicas eram publicadas simultaneamente na re-

vista portuguesa Atlântico, ligada à ditadura de Salazar. 

Mais tarde foram reproduzidas em Viventes da Alagoas 

(Ramos, 1962). 
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9  Por exemplo, sobre a relação entre intelectuais, classes 

dirigentes e Estado no período, ver o livro de Sergio Mice-

li e a polêmica sobre o tema no prefácio de Antonio Can-

dido (Miceli, 1979). Em estudo clássico sobre o conjunto 

da obra de Graciliano Ramos, Candido tratou de Memórias 

do cárcere, que se destacaria, sobretudo, como “documento 

humano” (Candido, 2006: 14).

10  Carlos Drummond de Andrade abriu sua primeira obra, 

Alguma poesia, de 1930, com os célebres versos: “Quando 

nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/ disse: 

Vai, Carlos! Ser gauche na vida” (1974: 3).

11  Ver o uso desse verbo em Ramos (2008: 12, 408, 476, 499, 

entre outras).

12  Este e outros casos de anacronismo foram apontados, por 

exemplo, por Gorender (1995) e Schnaiderman (1995).

13  Tanto que o mesmo trecho, embora visto de outros ângulos, 

foi destacado por intérpretes como Wander Miranda (1992: 

148), em sua reflexão sobre a “função política do corpo” em 

Memórias do cárcere, e na ficção de Silviano Santiago inspi-

rada nessa obra de Graciliano Ramos (Santiago, 1981).

14  Uma bibliografia ampla sobre o tema consta em Ridenti 

(2010) e Karepovs (2012).
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GRAcIlIANO RAmOS E SUAS 

MeMórias dO CárCere: cIcATRIzES

Resumo

O artigo analisa alguns aspectos do livro Memórias do 

cárcere, de Graciliano Ramos, publicado postumamente 

em 1953. A experiência na cadeia em 1936 significou um 

corte na vida do autor, que deixou o estado natal de Ala-

goas para nunca mais voltar, estabelecendo-se no Rio de 

Janeiro. A obra é uma espécie de testamento literário no 

qual ele registrou seu intento de ser recordado como uma 

pedra no caminho das classes dominantes – com as quais, 

entretanto, teve relações ambíguas. Ao recordar o cárce-

re, Graciliano externou seu mal-estar com a ordem esta-

belecida, que colocava ainda obstáculos à profissionali-

zação e autonomia dos escritores, ao mesmo tempo que 

lhes oferecia relativos privilégios. Paradoxalmente, a 

intenção expressa nas Memórias do cárcere de registrar as 

arbitrariedades praticadas na cadeia também serviu como 

elemento de distinção, guindando o autor ao pleno reco-

nhecimento público como escritor e exemplo de intelec-

tual vitimado pelo autoritarismo, embora depois de solto 

tenha ocupado cargos ligados ao governo federal.

GRAcIlIANO RAmOS AND HIS  

MeMórias dO CárCere: THE ScARS OF HISTORY

Abstract

The article discusses the book by Graciliano Ramos 

Memórias do cárcere (Memoirs of prison), posthumously pub-

lished in 1953. His experience in jail in 1936 meant a cut 

in the life of the author, who left the home state of Alagoas, 

never to return, settling in Rio de Janeiro. The book is a 

kind of literary testament in which he registered his intent 

to be remembered as a stone in the path of the ruling 

classes – with which, however, he had ambiguous rela-

tions. By recalling the prison Graciliano expressed his 

unease with the established order, which also placed ob-

stacles to the professionalization and autonomy of the 

writers, but at the same time it offered them certain 

privileges. Paradoxically, the explicit intention of register-

ing the arbitrariness suffered in jail also served as an 

element of distinction and led the author to full public 

recognition as a writer and an example of intellectual 

victimized by authoritarianism, although he held posi-

tions related to the federal government after his release.

Palavras-chave

Graciliano Ramos; 

Memórias; 

Literatura e sociedade; 

Escritores comunistas; 

Intelectuais e artistas 

na era Vargas.
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Graciliano Ramos; 

Memoirs; 

Literature and society; 

Communist writers; 

Intellectuals and artists  

under Vargas’ government.





Por que determinados homens se casam com mulheres mais velhas? Por que 

algumas mulheres escolhem homens mais jovens? Quais são os principais 

capitais desses arranjos conjugais? Quais os estigmas e preconceitos existen-

tes? Qual a visão dos outros sobre esses relacionamentos? 

Neste artigo busco analisar os discursos femininos e masculinos sobre 

casamentos nos quais as mulheres são mais velhas que seus maridos. Utilizo 

como base para ref lexão os dados da pesquisa “Corpo, envelhecimento e fe-

licidade” (Goldenberg, 2011), os resultados de dois grupos focais: o primeiro, 

com doze mulheres casadas com homens mais novos; o segundo, com dez 

homens casados com mulheres mais velhas. Após a análise dos grupos, foram 

realizadas nove entrevistas em profundidade, cinco com homens e quatro 

com mulheres. Trabalhei com casais que estão juntos há, no mínimo, dez anos; 

as mulheres são, pelo menos, dez anos mais velhas que seus maridos.

Todas as pesquisadas já foram casadas anteriormente, têm filhos de 

casamentos anteriores (em muitos casos, os filhos são da mesma idade do 

atual marido), têm nível universitário e são moradoras da Zona Sul do Rio de 

Janeiro; são advogadas, administradoras de empresa, psicólogas, farmacêu-

ticas, fisioterapeutas. 

Os homens pesquisados estão em seu primeiro casamento, não têm 

filhos e têm nível universitário. São economistas, administradores de empre-

sa, atores, arquitetos, professores, policiais militares. Antes de se casarem, 

so
ci

o
lo

g
ia

&
a

n
tr

o
po

lo
g

ia
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

4.
02

: 4
95

 –
 5

18
, o

u
tu

br
o

, 2
01

4

Mirian Goldenberg i

I Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

 Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (UFRJ-PPGSA), Brasil

 miriangoldenberg@uol.com.br

cASAmENTOS INvERTIDOS: 
AcUSAÇõES E PREcONcEITOS Em  
ARRANjOS cONjUGAIS DESvIANTES* 



496

casamentos invertidos: acusações e preconceitos em arranjos conjugais desviantes
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 4

95
 –

 5
18

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

ainda não tinham cursado a universidade e moravam na Zona Norte, ou em 

subúrbios da cidade do Rio de Janeiro.

Se o corpo ( jovem) é um capital, por que alguns homens preferem as 

mulheres mais velhas? Se o casamento com homens mais novos é algo desvian-

te na nossa cultura, por que algumas mulheres preferem maridos mais jovens?

O cORPO (jOvEm) cOmO cAPITAl 

Nas últimas duas décadas, ao pesquisar homens e mulheres da classe média 

da cidade do Rio de Janeiro, tenho sido constantemente surpreendida pela 

frequência com que a categoria “o corpo” está presente no discurso dos meus 

interlocutores. É importante reconhecer que não é possível generalizar a ideia 

de que “o corpo” é um importante valor na cultura brasileira como um todo. 

Essa ideia está presente de uma forma muito mais forte em um determinado 

segmento da classe média brasileira e, em particular, entre os moradores da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Este é um segmento social que pode ser descrito como predominante-

mente branco, heterossexual, com nível universitário, com uma renda alta, 

moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro e, especialmente, nos bairros mais 

nobres da cidade (Leblon, Ipanema, Gávea, Lagoa, Jardim Botânico, Botafogo, 

Copacabana, Humaitá). Esses indivíduos constituem uma elite econômica, 

intelectual, política e cultural no Brasil; têm poder material e simbólico e 

podem, consequentemente, construir e reproduzir corpos que são socialmen-

te legitimados como hegemônicos. 

Os homens e mulheres das classes médias que tenho pesquisado podem 

ser considerados uma vanguarda para inúmeros brasileiros, pois os seus 

comportamentos, discursos e corpos são valorizados e reproduzidos por outros 

segmentos da população. Este grupo está composto de corpos que são dese-

jados, admirados, invejados e imitados por outros, corpos e comportamentos 

que são constantemente retratados como normativos na mídia e, especial-

mente, nas telenovelas, programas de televisão, propagandas etc. 

A visão de mundo e o modo de vida desse segmento social têm um efei-

to multiplicador que vai muito além de seus limites de classe, o que sugere que 

ele pode ser útil para revelar, em termos mais amplos, as transformações ex-

perimentadas pela sociedade brasileira. Não se pode dizer, no entanto, que o 

universo por mim pesquisado possui “corpos brasileiros típicos”. Mas é possí-

vel afirmar que “o corpo” apresentado por este grupo é, de longe, “o corpo” mais 

imitado pelos brasileiros em geral e, especialmente, por mulheres brasileiras. 

Como afirmou Marcel Mauss (1974), é por meio da “imitação prestigio-

sa” que os indivíduos de cada cultura constroem seus corpos e comportamen-

tos. Para Mauss, o conjunto de hábitos, costumes, crenças e tradições que 

caracterizam uma cultura também se refere ao corpo. Assim, há uma cons-
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trução cultural do corpo, com uma valorização de certos atributos e compor-

tamentos em detrimento de outros, fazendo com que haja um corpo típico 

para cada sociedade. Esse corpo, que pode variar de acordo com o contexto 

histórico e cultural, é adquirido pelos membros da sociedade por meio da 

“imitação prestigiosa”. Os indivíduos imitam atos, comportamentos e corpos 

que obtiveram êxito e que têm prestígio em sua cultura. É importante desta-

car que este processo de imitação não é, necessariamente, um ato consciente 

dos membros de cada cultura. 

Iniciei essa ref lexão no livro Nu & vestido (2002), ao analisar 1.279 ques-

tionários, respondidos por 835 mulheres e 444 homens, de 17 a 50 anos, com 

nível universitário, renda superior a US$ 2 mil, moradores da cidade do Rio 

de Janeiro. Focalizando as relações de gênero, busquei compreender as expec-

tativas, desejos afetivos e estereótipos sexuais de homens e mulheres de 

diferentes gerações. Desde 1988 realizo pesquisas que têm como foco as novas 

conjugalidades, a sexualidade, a infidelidade e a construção social do corpo 

na cultura brasileira. 

No presente texto procuro retomar os temas sobre os quais tenho re-

f letido ao longo desses anos por meio de um novo caminho me todológico e 

com novas questões, surgidas a partir das transformações nos papéis de gê-

nero. Com a preocupação de ampliar o espectro de meus estudos desenvolvi-

dos anterior mente por meio de entrevistas em profundidade e observação 

participante, análise de trajetórias e reportagens da mídia, elaborei um ro-

teiro de questões para serem trabalhadas em grupos focais e entrevistas em 

profundidade, focalizando as representações sobre ser homem e ser mulher, 

os modelos ideais de casamento, as diferentes experiências de relacionamen-

tos afetivos e sexuais, buscando compreender o arranjo conjugal entre uma 

mulher mais velha e um homem mais jovem. 

O TAbU DA IDADE: REAlIDADE E FIcÇÃO

O Washington Post de 8 de junho de 2009 afirmou que o Brasil é o segundo país 

onde as pessoas mais assistem à televisão, perdendo apenas para a Grã-Bre-

tanha. As telenovelas, de acordo com o jornal, têm uma inf luência decisiva 

nas escolhas do estilo de vida dos brasileiros. É realmente difícil pensar o 

Brasil contemporâneo sem analisar a inf luência das telenovelas.

A matéria mostra estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID) que demonstram a relação entre o consumo das telenovelas da Rede 

Globo, a maior do país, e o declínio nas taxas de fertilidade e o crescimento 

das taxas de divórcio no país. A taxa de fertilidade no Brasil caiu vertiginosa-

mente nos últimos cinquenta anos, de mais de seis filhos por família, em 1960, 

para menos de dois no início do século XXI, observa o estudo. Esta queda é 

comparável à da China, mas sem quaisquer medidas de planejamento familiar. 
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A análise de 115 novelas da Rede Globo entre 1965 e 1999 mostrou que 

72% das protagonistas femininas não tinha filhos, que e 21% tinha apenas um 

filho. As novelas mostravam a pequena, branca, saudável e urbana família 

consumista de classe média e média alta. As novelas, no Brasil, se tornaram 

um meio poderoso através do qual a família e os relacionamentos afetivos e 

sexuais foram idealizados. Os novos arranjos conjugais, que invertem a lógi-

ca dominante, têm estado muito presentes nas novelas. Em quase todas, mu-

lheres mais velhas se apaixonam por homens jovens, e vice-versa. 

No caso brasileiro, muitas das mulheres mais bem-sucedidas, ricas e 

famosas, as mulheres “imitáveis”, são atrizes das telenovelas da Rede Globo, 

especialmente aquelas que são protagonistas das novelas exibidas no chama-

do “horário nobre”. Mas, também, são objeto de imitação as modelos, cantoras 

e apresentadoras de televisão, todas elas tendo “o corpo ( jovem)” como o seu 

principal capital, ou uma de suas mais importantes riquezas. 

Os corpos e os comportamentos mais imitados na cultura brasileira 

estão, sem dúvida alguma, nas telenovelas da Rede Globo. Elas podem ser 

vistas como um ref lexo dos corpos e comportamentos existentes na socieda-

de, mas, ao mesmo tempo, mostram inovações comportamentais e novos 

estilos de vida. As tramas das novelas da Rede Globo ganham destaque nas 

capas das principais revistas e jornais brasileiros. Inúmeras telenovelas ex-

ploraram situações polêmicas e provocaram discussões em todas as regiões 

do país, misturando ficção e realidade. Roupas, acessórios, cortes de cabelo, 

esmaltes, móveis, são imitados por mulheres e homens que assistem às no-

velas. Mais ainda, comportamentos e estilos de vida também se transformam 

quando veiculados pelas telenovelas da Rede Globo. 

Mulheres mais velhas casadas com homens mais jovens é um tema re-

corrente nas telenovelas, filmes, romances, colunas de fofocas etc. Provoca o 

olhar de censura, o sentimento de repulsa e, talvez, o de inveja; são relaciona-

mentos considerados proibidos, reprováveis ou inaceitáveis em nossa cultura. 

Para mostrar que este tipo de relacionamento não é algo novo entre 

nós, é interessante lembrar, antes de iniciar a ref lexão sobre o grupo pesqui-

sado, o caso de Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e primeira mulher 

a reger uma orquestra no Brasil. Ela nasceu em 1847 e teve quatro filhos. Aos 

52 anos, conheceu João Batista, de 16 anos, um aprendiz de música. Apaixo-

naram-se e viveram juntos até o dia em que ela morreu, em 1935, aos 87 anos. 

Temendo o preconceito, Chiquinha dizia que João Batista era seu filho adoti-

vo e muitos só descobriram o romance depois de sua morte.

Ainda pensando no conceito de “imitação prestigiosa”, algumas das 

mulheres mais famosas do Brasil são ou foram casadas com homens mais 

jovens. A revista Veja (14/5/2010) apontou casos famosos de mulheres casadas 

com homens mais jovens, como a apresentadora Ana Maria Braga,1 casada 

com um homem 22 anos mais jovem; a cantora Elba Ramalho, que estava 
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namorando um rapaz 33 anos mais jovem; a apresentadora Marília Gabriela 

que, durante oito anos, foi namorada do ator Reynaldo Gianecchini, 25 anos 

mais jovem que ela; a atriz Susana Vieira,2 casada com um mágico e ator 41 

anos mais jovem, e a cantora Elza Soares, casada com um homem 46 anos 

mais jovem que ela. 

É interessante destacar que duas das mulheres famosas que aparecem 

na matéria da revista Veja, Susana Vieira e Elza Soares, foram as mais citadas 

na minha pesquisa quando pedi: “dê um exemplo de uma pessoa famosa que 

envelheceu mal”. As duas apareceram em primeiro lugar, por não “aceitarem 

o envelhecimento” e “se comportarem de forma inadequada para a idade”. Nos 

dois casos, o fato de terem relacionamentos com homens muito mais jovens 

é muito criticado. Elza Soares também é extremamente criticada em função 

do excesso de cirurgias plásticas. 

A ênfase dos pesquisados é a de que, por não aceitarem a idade, as duas 

se comportam de forma inapropriada: namoram homens mais jovens, usam 

roupas inadequadas para a idade e fazem um excesso de cirurgias plásticas.

Outro exemplo de mau envelhecimento citado nas respostas dos pesqui-

sados é o da atriz Vera Fischer. Ela aparece por não aceitar a idade, por namo-

rar homens mais jovens, pelo uso de botox, pelas cirurgias plásticas e, também, 

pelo vício em drogas e álcool. Eles dizem: “ela é barraqueira”, “está sempre 

metida em brigas e confusões”. Seu comportamento é considerado totalmente 

inapropriado para uma mulher de mais de 60 anos (ela nasceu em 1951). 

Em 1987, quando protagonizou a novela “Mandala”, Vera Fischer conhe-

ceu e se apaixonou pelo ator Felipe Camargo, quase dez anos mais jovem do 

que ela. Ela era Jocasta e ele, Édipo, seu filho. 

A novela “Mandala” trouxe para o Rio de Janeiro do século XX o mito 

da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, trama de Dias Gomes e Marcílio Moraes, que 

abordava temas polêmicos como o incesto e uso de drogas. 

Jocasta, uma estudante de sociologia, tem um romance com Laio, um 

rapaz rico e ambicioso. Ela fica grávida e o futuro pai consulta um guru que diz 

que seu destino é ser morto pelo próprio filho, que se casará com Jocasta. Laio 

planeja o sequestro do filho, que é recolhido e criado por um casal. Mais tarde, 

sem saber que são mãe e filho, Jocasta e Édipo se apaixonam. Mas o caso provo-

cou tanta polêmica que acabou se limitando a um único beijo dos dois na novela.

Vera Fischer voltou ao estrelato em 2000, em “Laços de Família”, de 

Manoel Carlos. Na novela, era Helena, a protagonista, que se apaixona e troca 

beijos ardentes com o personagem de Reynaldo Gianecchini, com 27 anos na 

época. Gianecchini, na vida real, namorava a apresentadora Marília Gabriela 

(também citada na matéria da Veja), 25 anos mais velha que ele. As notícias 

exploraram a coincidência da vida real com a novela: ambas loiras e muito 

mais velhas disputando o amor de um galã iniciante, o que garantiu, por vá-

rias semanas, uma boa divulgação para “Laços de Família”.
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O autor, Manoel Carlos, afirmou inúmeras vezes que o papel de Helena 

tinha sido escrito especialmente para Vera Fischer:

Eu fiz a Helena para a Vera Fischer. Precisava de uma mulher que aparentasse 

uns 45 anos [na vida real ela estava com 50 anos] que tanto possa apaixonar um 

rapaz de 20 anos como um de 50, 60. Por isso, eu disse para a Marluce [diretora-

-geral da Globo]: “se a Vera Fischer não puder fazer a novela, eu não faço essa 

novela. Porque essa história eu só faço com ela”, contou Manoel Carlos à Folha 

de S. Paulo (11/3/2001).

Na novela, a filha de Helena, Camila, personagem da jovem atriz Ca-

rolina Dieckmann, também se apaixona pelo galã interpretado por Gianec-

chini: mãe e filha amam o mesmo homem.

Os romances e casamentos de mulheres mais velhas com homens mais 

jovens têm sido explorados em muitas telenovelas recentes. A frequência com 

que nos deparamos com o tema do relacionamento da mulher mais velha com 

um homem que poderia ser seu filho ou namorado de sua filha, não só nas 

novelas, revistas e jornais, mas, também, em debates acalorados, demonstra 

que estamos diante de um verdadeiro tabu.

No entanto, alguns casos de mulheres famosas casadas com homens 

mais jovens aparecem pouco na mídia e parecem não provocar qualquer po-

lêmica. Um destes casos discretos é o da atriz Marília Pêra,3 de 71 anos, que 

está casada há 16 com um economista 21 anos mais jovem. Em matéria com 

o título “O amor não tem idade”, ela disse que nunca foi criticada ou foi alvo 

de comentários maldosos por estar ao lado de um homem mais novo: “Comi-

go, nunca houve preconceito. A minha mãe adora ele, meus filhos também, e 

sou amicíssima da mãe dele. As pessoas que me importariam a opinião se 

manifestaram sempre de forma favorável”.

No entanto, ela parece se defender de qualquer possível acusação de 

desvio quando afirma que algum tipo de interesse sempre existe em qualquer 

relação de amor: “Pode haver jogo de interesse numa relação de duas pessoas 

muito jovens, não tem a ver com a idade. Mas qualquer relação, seja ela de 

amor ou de paixão, é uma relação de interesse. O amor de uma mãe por um 

filho é muitas vezes interesseiro. A necessidade de se estar junto tem, no 

mínimo, o interesse porque o outro traz o benefício de se sentir bem”.

Marília Pêra disse ainda que os 21 anos a mais não fazem a menor di-

ferença: “Olho para ele e o vejo com a minha idade. Não sei se vejo ele velho 

ou se me vejo jovem. Além disso, ele parece mais velho, é muito educado, não 

é um garotão, é um senhor, conservador, formal”.

DOmINAÇÃO mAScUlINA E mERcADO mATRImONIAl

Pierre Bourdieu, em A dominação masculina, afirma que a maior parte das mu-

lheres francesas deseja ter um cônjuge mais velho e mais alto que elas. O 
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autor mostra que elas se sentem diminuídas se o parceiro é menor ou mais 

jovem. Portanto, “elas só podem querer e amar um homem cuja dignidade 

esteja claramente afirmada e atestada no fato, e pelo fato, de que ‘ele as su-

pera’ visivelmente” (Bourdieu, 2010: 48). 

A demógrafa Elza Berquó (1998) afirma que o fato de os homens se 

casarem com mulheres mais jovens é uma constante praticamente universal 

e deve-se à relação de poder entre os sexos. Embora em alguns contextos as 

relações de gênero venham se tornando menos assimétricas, não tiveram 

ainda impacto visível na diferença entre as idades de homens e mulheres ao 

se casarem.

Berquó diz que são raros os estudos sobre outras moedas de troca, além 

da juventude, oferecidas pelas mulheres e aceitas pelos homens no mercado 

matrimonial. A persistência da diferença de idade, no caso brasileiro, que 

conta com um superávit de mulheres em todas as faixas etárias a partir dos 

15 anos, tem consequências diretas no celibato feminino e no expressivo seg-

mento de mulheres separadas ou viúvas com poucas chances de casamento.

A desvantagem das brasileiras no mercado matrimonial é gritante. A 

situação se torna cada vez mais assimétrica à medida que homens e mulheres 

avançam na idade: com o envelhecimento, as chances de casamento diminuem 

para as mulheres e aumentam para os homens.

Berquó mostra que a norma social segundo a qual o homem deve se 

casar com uma mulher mais jovem contribui muito para a existência do que 

ela chamou de pirâmide da solidão. Além disso, a tendência dos homens que 

se separam é a de se recasarem com mulheres ainda mais jovens. Berquó 

acredita que, em uma sociedade em que impera a cultura do corpo e da juven-

tude, é muito pouco provável que um número expressivo de mulheres se rela-

cione com um homem muito mais jovem, não só porque esses jovens não se 

interessariam por elas, mas, principalmente, porque as mulheres mais velhas 

se sentiriam inseguras e ameaçadas com as marcas do envelhecimento, ainda 

mais ao competirem com mulheres mais jovens pelos mesmos homens. 

Em função dos preconceitos existentes, as brasileiras olham para as 

faixas etárias acima de sua idade ao procurar um parceiro amoroso. Já os 

homens olham para baixo, em busca de uma parceira mais jovem que ele. 

Portanto, a existência de um tabu da idade limita as chances de uma brasi-

leira casar-se ou recasar-se quando está mais velha. 

No entanto, a realidade do mercado matrimonial está mudando e cada 

vez mais mulheres estão olhando para faixas etárias mais baixas ao procurar 

um parceiro amoroso.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que cres-

ceram as uniões em que as mulheres têm idade superior à do homem. Segun-

do a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 1996 a 2006, 

essas uniões passaram de 5,6 milhões para 7,6 milhões, o que representa um 
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crescimento de 36%. E continuam crescendo. Na maioria dos casos em que a 

mulher é mais velha que o parceiro, a diferença de idade costuma ser peque-

na. De acordo com a PNAD, dos 7,6 milhões de casais nessa situação, 64,7%, 

ou 4,9 milhões, são formados por cônjuges que têm de 1 a 4 anos de diferença. 

Outros 1,75 milhão, ou 23,2%, têm de 5 a 9 anos. O terceiro grupo é o que 

apresenta de 10 a 14 anos de diferença: 592 mil, ou 7,7% do total. No período 

analisado, o número de famílias em que a mulher vive com alguém mais de 

dez anos mais jovem aumentou 59,5%: de 585 mil para 927 mil.

A pesquisa revela ainda que famílias em que a mulher é mais velha e 

trabalha fora subvertem a regra de que é sempre o homem que ganha mais. 

A PNAD mostra que o diferencial de rendimento entre o casal aumenta con-

forme avança a diferença de idade. Homens casados com mulheres 30 anos 

mais velhas ganham, em média, 25% do que elas ganham. Isso acontece por-

que uma mulher madura e com décadas de carreira pode já ter alcançado um 

nível de reconhecimento profissional que um rapaz jovem ainda não atingiu. 

Ao analisar a escolaridade média dos casais, o estudo revelou que a mulher, 

nestes casos, tem geralmente 1,4 ano de estudo a mais que seu parceiro. O 

que explicaria o crescimento deste tipo de arranjo conjugal?

O DIScURSO mAScUlINO: ElA é ESPEcIAl

Ao analisar a lógica dos discursos masculinos, é fácil perceber que a ênfase 

está colocada na distinção de suas esposas com relação às outras mulheres. 

Para eles, elas são mais carinhosas, mais generosas e mais alegres que as 

mulheres mais jovens. São também mais animadas, mais positivas e mais 

jovens de comportamento que eles.

É muito interessante observar, nos depoimentos masculinos, uma cer-

ta estrutura do discurso sobre a escolha amorosa. É possível constatar que, 

para eles, as esposas não são mulheres quaisquer, cujo principal diferencial 

das demais é serem mais velhas. Elas têm certas características em comum 

que as tornam especiais, características que podem ser explicadas pelo fato 

de serem mais velhas, mas que não estão diretamente vinculadas à idade.

Um fato é importante destacar: os pesquisados não têm o que pode-

ríamos chamar de uma carreira de escolha desviante em seus relacionamen-

tos anteriores, isto é, não são homens que sempre se relacionaram com 

mulheres mais velhas. Eles insistem em dizer que, antes delas, sempre se 

relacionaram com mulheres mais jovens que eles. Então, por que agora es-

colheram mulheres mais velhas? As respostas masculinas se concentram 

em três principais características: 1) Ela é cuidadora; 2) Ela é jovem de es-

pírito; 3) Ela é superior.
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ElA é cUIDADORA

Os pesquisados destacam o cuidado como a principal característica de suas 

mulheres. Elas são extremamente disponíveis, atenciosas e dedicadas não só 

com eles, mas, também, com os filhos, amigos, familiares, pais, vizinhos, 

colegas de trabalho etc. São mulheres que resolvem os problemas de todo 

mundo, que são o centro do cuidado das famílias como um todo, especialmen-

te dos filhos e netos, e que são muito procuradas para resolver problemas e 

dar conselhos para amigos e familiares. Eles demonstram ter muito ciúmes 

da atenção e do tempo que elas dedicam aos “outros”, afirmando querer ter 

mais tempo e atenção “para si”. O cuidado, traduzido no carinho, atenção, 

disponibilidade e dedicação delas para com eles pode ser apontando como o 

mais importante capital dessas relações. 

Diana Neves (2011) ressalta que, para os pesquisados, as mulheres mais 

velhas são diferentes das mais jovens pela capacidade de acolhimento e de 

orientação, traduzida em palavras como, por exemplo: porto seguro, paz, colo, 

orientação, sabedoria, vivência, bálsamo, segurança, apoio, compreensão, 

seriedade, ajuda, base, confiança, amizade, calma, parceria, companheirismo, 

cumplicidade e, especialmente, cuidado, carinho, atenção, experiência e ma-

turidade. “Eu não sei se eu vou ter suporte para ser o porto seguro na vida de 

alguém, acostumado com uma mulher dessas, com esse colo, não que eu seja 

dependente, mas para tudo ela tem sempre um caminho para fazer o melhor”. 

(R 36, esposa 56)

Neves destaca que os pesquisados identificam uma transformação 

positiva em suas vidas depois do encontro com suas esposas, nos moldes da 

fórmula “antes e depois”. Eles dizem que: “Ela me ensinou a ser mais solto e 

social”; “eu fiquei muito mais responsável, fiquei muito mais focado na minha 

carreira profissional”; “ela mudou a minha vida”; “ela salvou a minha vida”.

Eu tirei um tumor, estávamos só seis meses juntos. Ela largou tudo, emprego, 

para ficar comigo. Dizia: “do jeito que ele sair, ele é meu, quem vai cuidar dele 

sou eu”. Ela ganhava bem, jogou tudo para o alto para ficar comigo. isso foi um 

presente de Deus (R 36, esposa 56).

Eu era muito louco, eu tinha moto, andava com uma galera que era meio ma-

luca e era muito namorador. Ela me tirou de muita furada, eu andava de moto 

cheio de álcool, caí de moto, f iquei internado, seis meses sem andar. Hoje eu 

não saio de casa. Ela manda eu ir para a praia, eu compro a cervejinha e f ico 

em casa, talvez por eu ter passado pelo lance de quase chegar à morte (A 34, 

esposa 56).

Tais mudanças não parecem ter sido resultado de cobranças delas, como 

afirma Neves. Eles enxergam em suas esposas qualidades como experiência, 

sabedoria, apoio e orientação. Para a autora, é possível que eles tenham se sen-

tido estimulados a mudar, talvez para se tornarem pessoas melhores para elas. 
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Ela me deixou livre: “no dia que você tiver que se ajeitar, você vai se ajeitar”, e 

as coisas foram mudando, eu senti vontade de querer construir alguma coisa, 

porque o apoio foi ficando mais forte. Mulher nova na rua chama a atenção, eu 

vou olhar porque eu sou homem, ela passa rebolando, mas eu penso no apoio 

que a minha esposa me dá. Eu era muito de farra, muito de beber, de escancarar, 

de me envolver com gente que não presta, ela foi conversando comigo, em mo-

mento algum impôs nada. (H 31, esposa 42)

ElA é jOvEm DE ESPíRITO

Muitos pesquisados têm a mesma idade dos filhos das esposas e, mais ainda, 

são chamados de filhos por elas. “A minha mulher é tão atenciosa que se eu 

ligar para ela vir me buscar, ela vem me buscar. Ela me chama de filho” (E 40, 

esposa 56). 

Eles procuram enfatizar que não é uma relação maternal, mas de homem-

-mulher, e que reagem quando os outros acham que são filhos de suas esposas.

Eu já ouvi, no shopping, a minha esposa escolhendo uma sandália, a garota falou: 

“aquela senhora está escolhendo uma sandália para o filho dela”. Eu dei um bei-

jo nela na hora, para elas saberem que eu era o marido (E 40, esposa 56).

Hoje o pessoal acostumou, antigamente perguntava: “seu filho?” Ela f icava 

constrangida, eu não, eu não esquentava, dizia: “eu sou o filho mais velho dela”, 

brincando, aí dava um beijo na boca dela (A 34, esposa 56).

Todos os pesquisados dizem que são, na realidade, mais velhos que as 

esposas. Elas são “jovens de espírito”: são extrovertidas, animadas, divertidas, 

cheias de energia, gostam de sair, dançar, passear, enquanto eles preferem 

ficar em casa, vendo televisão ou tomando uma cerveja.

O que mais gosto é o jeito dela de ser alegre, ela te deixa para o alto, qualquer 

coisa ela está na brincadeira. Eu que sou mais quieto, ela participa de tudo. Ela 

tem o espírito jovem, mais do que o meu, porque eu sou mais velho, eu tenho a 

cabeça mais velha que ela. Ela é mais alegre (A 34, esposa 56).

Os pesquisados disseram que as mulheres se preocupam muito mais 

com a idade e com a aparência do que eles.

A minha esposa está em período de depressão, o corpo está legal, porque malha, 

mas os sinais do rosto não adianta esconder muito. Ela questiona toda hora: 

“você vai me querer quando eu tiver 65?” ... “Lógico, você vai continuar a gatinha 

de sempre”. Ela tem uma mania quando a gente transa de perguntar se quero 

que apague a luz. Não precisa, eu gosto de luz, se tiver espelho até melhor (E 40, 

esposa 56). 

Ela tenta até esconder algumas coisas. Eu não ligo, mas você sente que ela está 

meio tensa, e ela pede para eu jogar limpo: “quando você não sentir atração por 

mim, me fala que eu vou entender” ( J 25, esposa 41).
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Eles parecem não enxergar ou, melhor, não dar importância aos sinais 

da idade ou defeitos de suas mulheres.

Às vezes eu percebo nela receio, ela fala que está ficando velha, só que eu não 

vejo isso, eu vejo a essência dela, não vejo pele, se está mole, para mim está tudo 

perfeito. Eu não vejo defeito, mas sinto a preocupação nela, que daqui a pouco 

ela vai ter 60 anos. Eu digo: “você está linda! Por que quer mexer no peito? Não 

precisa, seu peito tá lindo. Você quer fazer para alguém?”... “Não, é para você” ... 

“Já que é para mim, deixa do jeito que está”. Ela não tira da cabeça, vai juntar 

dinheiro para fazer. Mas para mim não precisa (R 36, esposa 56).

Eles não consideram que suas esposas são mais velhas do que eles, o 

que pode ser explicado pela ideia de jovialidade associada a características 

como bom-humor, alegria, otimismo, energia. 

ElA é SUPERIOR

É impressionante a quantidade de características positivas atribuídas por eles 

às esposas. Os pesquisados ressaltam que elas são: carismáticas, generosas, 

carinhosas, atenciosas, dedicadas, amigas, divertidas, alegres, bem-humoradas, 

engraçadas, risonhas, brincalhonas, animadas, compreensivas, parceiras, com-

panheiras, dispostas, joviais, entre inúmeras outras qualidades. Um deles 

ainda diz: “ela não tem defeitos. Para mim, é a mulher mais perfeita do mundo”.

Eu acho que a inteligência é afrodisíaca. Minha mulher me orienta, me dá muita 

luz, é uma pessoa muito sábia, muito vivida, meu bálsamo. Eu descanso a cabe-

ça em paz, seguro. A gente se dá muito bem sexualmente, nossas ideias e valores 

são muito parecidos (R 36, esposa 56).

O discurso masculino sobre as esposas é de permanente amor, admi-

ração, respeito, interesse e, muitas vezes, gratidão. Elas são detentoras dos 

principais capitais da relação; elas são especiais justamente por serem mais 

velhas, experientes, maduras, seguras. Estes capitais, para eles, são muito 

mais importantes em uma relação amorosa do que a juventude feminina. 

Neste sentido, são muito superiores a qualquer outra mulher, mesmo que mais 

jovem e bonita. “Eu tenho medo de perdê-la, como que eu vou achar uma 

mulher igual?” (E 40, esposa 56).

Para eles, a juventude feminina não é um valor, mas uma ausência de 

valor. A juventude feminina significa cobranças, inseguranças, imaturidades, 

faltas, infantilidades. A mulher mais madura pode dar muito mais para eles.

A mulher mais velha é mais sensual que a novinha. A garota de 18 anos é larga-

da, quer usar chinelo, a mais madura não, é mais arrumada, mais elegante, mais 

cheirosa (E 40, esposa 56).
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Ela gosta muito de me agradar. Gosta de comprar minhas roupas, fazer minha 

unha, botar meu pé na água. Ela gosta de botar comida no meu prato. Quando 

estou dormindo, ela sai na ponta do pé, não deixa ninguém fazer barulho, tira 

o telefone do gancho. Tem sempre a preocupação de fazer o almoço que eu 

gosto. Faz tudo para me agradar. Quando que uma mulher mais jovem faria 

isso? (R 36, esposa 55).

Até pelo fato de ela ser mais experiente, ela não força a barra. A mulher mais 

novinha força muito a barra ( J 25, esposa 41).

O DIScURSO FEmININO: ElE mE FAz SENTIR ESPEcIAl

Ao analisar os discursos femininos, é fácil perceber que elas enfatizam o fato de 

se sentirem especiais para seus maridos. Elas afirmam que eles dependem delas, 

que eles querem sua atenção em tempo integral, que eles sentem ciúmes delas.

 É muito curioso observar que os principais capitais para os homens 

são características relativas ao que “elas são”, enquanto o discurso feminino 

é voltado para o que “ele me faz sentir”. 

As principais qualidades de seus maridos estão no fato de elas experi-

mentarem com eles a sensação de que são especiais e superiores às demais 

mulheres, especialmente as mais jovens: 1) Ele me faz sentir especial; 2) Ele 

me faz sentir jovem; 3) Ele me faz sentir segura.

ElE mE FAz SENTIR ESPEcIAl 

É interessante perceber, como mostra Neves, que as pesquisadas falam mui-

to mais de si mesmas do que dos maridos, ao contrário deles, que passam 

mais tempo falando dos atributos positivos delas.

Elas são muito autoelogiosas, parecendo querer justificar o interesse 

deles por elas, como se fosse necessário compensar sua falta de juventude 

com um excesso de outras qualidades. 

Os elogios que fazem a si mesmas parecem funcionar como um meca-

nismo de compensação: o fato de serem mais velhas e, consequentemente, 

possuírem inúmeras qualidades que as mulheres mais jovens não têm, faz 

delas mulheres especiais ou mesmo “superiores”. Neste sentido, poderíamos 

dizer que elas transformam a falta de juventude em virtude. Ou ainda, como 

diria Erving Goffman (1975), elas manipulam o possível estigma para produzir 

uma situação de superioridade.

De certa forma, usam o mesmo mecanismo autojustificativo das mu-

lheres que são amantes de homens casados (Goldenberg, 2009). As amantes 

que pesquisei dizem que são superiores às esposas traídas por serem únicas 

e especiais para os seus homens, enfatizando que eles estão com elas por de-

sejo e não por obrigações familiares ou sociais. Destacam a não-obrigatorie-
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dade das relações e também o fato de seus amantes escolherem estar com elas 

pelo prazer e companheirismo, sem dependência financeira ou de outra ordem.

As mulheres casadas com homens mais jovens também apresentam o 

mesmo tipo de discurso autojustificativo. “Eu acho que é questão de atitude, 

ser segura. Ele sabe que eu estou com ele porque eu quero, e na hora que eu 

não quiser, eu vou embora” (D 39, marido 28). “Na parte sensual, uma mulher 

na idade da gente conhece muito mais o seu próprio corpo, sabe o que quer 

sexualmente mais do que uma garota de 23 anos” (K 46, marido 35).

Elas enfatizam que recebem muitos elogios dos maridos:

Ele me elogia muito. Às vezes eu digo que sou cheia de defeitos. Eu faço uma 

comida, ele diz que está sempre delicioso, que eu não tenho defeitos, que eu 

não tenho celulite. Eu não fico preocupada. Às vezes eu vejo a preocupação nas 

pessoas que eu conheço e lembro da diferença tão gritante. Ele sempre diz: 

“tudo que você faz é perfeito”. Eu peço para ele mostrar os meus defeitos para 

eu poder melhorar, mas ele diz que eu não tenho defeito (C 56, marido 36).

Ele sempre me elogia. Eu toda horrorosa: “você está linda, você está bonita 

assim mesmo”. Eu me olho no espelho e vejo uma velha enrugada. “Deixa isso 

para lá”. Ele fica ciumento, o telefone toca: “quem está ligando para você?” (G 

56, marido 34).

Como enfatizei em outros estudos (Goldenberg, 2008, 2010), a mulher 

brasileira quer ser a única na vida de um homem. Assim, para elas, a principal 

qualidade masculina seria a de conseguir fazê-las sentir que são especiais em 

um mercado de casamento extremamente competitivo. “Eu acho que o respei-

to, o amor que ele tem por mim e gostamos das mesmas coisas. Ele me admi-

ra muito e me respeita por eu ser mais segura” (M 50, marido 35).

O marido é um verdadeiro capital em um mercado matrimonial em que 

os homens disponíveis são escassos (Goldenberg, 2010). A competição femini-

na por um marido, especialmente na faixa etária das pesquisadas, é muito 

grande. Elas, então, destacam a própria superioridade e valor neste mercado 

competitivo para justificar a escolha deles por elas, em meio a uma oferta tão 

grande de mulheres mais jovens.

ElE mE FAz SENTIR jOvEm

É interessante observar como as pesquisadas fazem questão de afirmar que 

eles é que são mais velhos do que elas, de que eles têm “cabeça de velho”, que 

se comportam como velhos. Elas, na verdade, são mais jovens do que eles, em 

termos de comportamento, personalidade e espírito. 

Ele é que tem cabeça de velho, ele só gosta de coisa antiga, a começar por mim. 

As músicas são antigas, melancólicas, não gosta de teatro, de cinema, não 

gosta de sair, de ir nas casas dos outros, passear. Come todo dia bife e batata 

frita, não gosta de ir a restaurantes, não gosta de se divertir (G 56, marido 34).
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A idade cronológica, aqui, importa menos do que o comportamento ou 

espírito jovem: ativo, alegre, disponível, comunicativo, festeiro e social.

A minha situação é meio gritante, eu tenho 56, meu marido tem 36. Mas eu acho 

que é temperamento, a disposição, a forma que você vê a vida. Porque lá em casa 

o velho é ele, porque eu quero fazer tudo, já acordo com sorriso até as orelhas, 

tudo para mim está bom, eu não me importo com distância, não me importo de 

ir em festa junina, e ele não. Ele é mais reservado, mais calado, sempre foi assim 

(C 56, marido 36).

ElE mE FAz SENTIR SEGURA

Todas as pesquisadas afirmam que o relacionamento começou como uma 

brincadeira sem expectativas e sem compromissos. Elas não pensavam no 

futuro e acreditavam que o relacionamento não iria durar muito. Só queriam 

se divertir e aproveitar o momento. Em função da diferença de idade, elas 

achavam que a relação iria terminar rapidamente e que eles logo encontrariam 

uma namorada mais jovem. No entanto, a relação que seria passageira se 

tornou duradoura, sem que tenham apostado nisso.

Podemos pensar que o próprio fato de a relação ser encarada por elas 

como uma brincadeira acabou fortalecendo o amor e a admiração que eles 

sentiam por elas. Todos os pesquisados destacaram a leveza, o bom-humor e 

a alegria de suas esposas como qualidades fundamentais que as diferenciam 

das mulheres mais jovens, consideradas inseguras, controladoras, grudentas, 

pegajosas e infantis.

Elas afirmam que se sentem seguras com eles. Enfatizam que quem 

sente ciúmes é ele, não ela, demonstrando que a insegurança maior é deles.

Nós não brigamos, não existe problema de infidelidade. No dia que a idade bater 

nós vamos sentar e conversar, nós vamos viver um dia de cada vez. Não bate 

insegurança. Se uma mulher olhar para ele, eu tenho ciúme, mas eu olho para 

ela, vejo se ela está com tudo em cima para fazer a comparação que todas nós 

mulheres fazemos. Se estiver, eu pego o meu biscoitinho e vou embora para casa. 

Eu tinha ciúmes das pessoas que eu namorei quando era mais jovem, não dele 

(C 56, marido 36).

Eu não tenho ciúmes dele, mas ele tem muito ciúmes de mim. Quando eu estou 

trabalhando, eu ligo para ele: “vai para a praia, vai ver bunda”. Ele diz: “não, eu 

não quero, eu quero ficar em casa, eu vejo a sua quando você chegar”. Ele é ótimo 

comigo, parceiro. Eu trabalho de manhã e ele de tarde, ele fica em casa e lava a 

roupa, arruma a casa, limpa vidro, aí fala: “já fiz tudo para você chegar em casa 

e ver televisão, não vai para a rua. Me espera que de noite eu vou te dar um pega” 

(G 56, marido 34).

Elas dizem que eles são carentes e sentem ciúmes da atenção que elas 

dedicam aos outros: filhos, netos, amigos, familiares etc. Eles querem ser o 

centro da atenção delas.
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Meu marido tem a idade dos meus filhos. A princípio não acreditaram, ninguém 

acredita. Se me contarem que tem uma mulher de 56 com um marido de 36... 

Mas eu não me importo, a gente tem que ser feliz, ninguém pode ser infeliz 

para agradar o outro. Mas rola ciúmes. Ele tem muito ciúmes da atenção que 

dou para os meus filhos e netos. implicâncias juvenis. Ele compete com eles. 

Quer atenção, carinho e cuidado só para ele. Se faço uma comidinha especial 

para os meus filhos, tenho que fazer para ele também. Parece criança mimada 

(C 56, marido 36).

Ele gosta de se sentir importante, de eu dar atenção, e eu não vejo como uma 

necessidade maternal, de conforto, porque às vezes a necessidade da mulher 

é como mãe, a fazedora de chazinho, da comidinha na mesa, mas ele gosta 

dessa importância, do paparico, de elogio. Ele exige muito mais de mim do que 

eu exijo dele (G 56, marido 34).

O INFERNO SÃO AS OUTRAS

 

Para as pesquisadas, o olhar dos outros sobre o casal é motivo de constran-

gimento e de vergonha. Eles parecem não se incomodar com o que os outros 

pensam e nem mesmo enxergar este tipo de olhar. É como se elas estivessem 

muito mais vulneráveis e atentas ao menor sinal de desaprovação social.

Quando vamos ao supermercado, as mulheres ficam olhando como se fosse 

coisa do outro mundo. Eu fico com vergonha, e ele é muito carinhoso, elas ficam 

olhando e eu não sei onde eu enfio a cara (D 50, marido 32).

Eu tinha vergonha de dar beijinho na rua, me sentia mal, como se eu estivesse 

fazendo algo terrível, errado. Ele me abraçava e eu sentia que era como se fosse 

o meu filho, eu não queria me sentir dessa forma, no meio da rua. Mas era puro 

preconceito (V 49, marido 39).

As pesquisadas acreditam que os outros pensam que elas sustentam 

os maridos, o que pode parecer a única razão masculina para o casamento. 

Parece existir, por parte delas, a necessidade de justificar o casamento por 

outros motivos “mais nobres”.

Eu tenho a impressão de que quando eu passava com ele os vizinhos pensa-

vam assim: “ela deve ganhar bem mais que ele, ela está sustentando ele” (V 

49, marido 39).

Por mais que ele trabalhe, sempre dá a impressão que eu é que sustento. Por ser 

mais velha, parece que tenho mais dinheiro. Os outros acham que eu sustento. 

Mas ele tem o trabalho dele e ganha mais do que eu (D 50, marido 32).

As amigas delas também demonstraram preocupações e preconceitos 

com relação ao fato de as pesquisadas casarem com homens mais jovens.

Eu já ouvi isso claramente, na época em que ele fazia a faculdade, que quem 

bancava a casa era eu. Eu ouvia da minha própria mãe e das minhas amigas que 

ele estava comigo só por interesse, que não era nada sério (L 38, marido 28).
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“Está vendo! Ele acha que você tem dinheiro, porque você mora no Leme, que você 

vai sustentar!”. isso é o que mais acontece, as pessoas pensam assim mesmo. 

Até mesmo minhas amigas. Diziam que eu merecia uma coisa melhor, algumas 

até deixaram de falar comigo (F 51, marido 41).

Elas relatam inúmeras situações em que o marido é confundido com 

um filho. “Eu saía, e os outros, eu ficava com vergonha, perguntavam se era 

meu filho. Às vezes eu dizia que era” (G 56, marido 34). 

Nesse confronto com o olhar do outro, são eles os responsáveis por im-

por o papel de marido, parecendo se importar menos com o julgamento alheio.

Pela idade, eu sempre chamava de meu filho. Ele reagia: “eu não sou seu filho, 

que mania! Eu sou seu marido, você tem que me tratar como seu marido, não 

como filho. Você não tem que dizer que eu sou seu filho, eu sou seu marido”. Daí 

para cá eu fui perdendo o medo (G 56, marido 34).

Talvez os homens brasileiros se importem menos com os julgamentos 

alheios do que as mulheres, das quais se espera, como disse Pierre Bourdieu 

(2010), que sejam submissas, discretas, contidas, constituindo-se em objetos 

simbólicos, cujo ser existe pelo e para o olhar dos outros. Para o autor, a dig-

nidade da mulher está, em parte, confirmada pelo fato de que o homem ocu-

pa, pelo menos aparentemente, a posição dominante no casal, o que inclui a 

idade superior. 

As pesquisadas revelam que os maiores obstáculos para a relação vie-

ram das mães delas e das sogras. As filhas, da mesma idade de seus atuais 

maridos, em muitos casos, provocaram muitas brigas e situações difíceis, 

especialmente no início do relacionamento.

Minha filha no início foi contra: “mãe você é doida, não vê que ele é muito novo?”. 

“Eu estou só namorando”. Ela ainda resistiu um pouco, aquelas coisas de filha  

(V 49, marido 39).

Minha filha tem 33 anos e ele tem 32. Quando ela conheceu: “seu filho?”. Eu 

disse: “eu não tenho filhos homens” (D 50, marido 32). 

Como afirmou Neves, as mães delas poderiam acreditar que elas po-

deriam ser magoadas, pois os homens mais jovens só iriam querer transar, se 

divertir e depois ir embora. 

Até hoje minha mãe fala: “Você é bem mais velha que ele, isso aí é só casual”. Eu 

sempre coloquei ela no lugar dela: “você teve a sua história, lamento se você quis 

ter a vidinha do crochê, eu hoje não tenho mais, eu quero ser feliz até o último 

momento da minha vida” (A 48, marido 33).

Neves sugere que os conselhos dados pelas mães às pesquisadas pres-

supõem que o homem é aquele que se diverte e a mulher aquela que se pre-

judica. Portanto, a diversão seria algo não igualitário entre os gêneros no 

âmbito de relações amorosas e sexuais. 
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Minha mãe dizia que ele só queria brincar, mas eu também só queria brincar. Eu 

não queria relação séria, eu conheci ele na noite. “Eu vou dar uns pegas nesse 

cara, depois eu não vou ver ele nunca mais mesmo”. Só que eu acho que ele gos-

tou dos pegas, a gente foi saindo e está aí até hoje (K 46, marido 35).

“Você está muito velha para ele! Você não tem vergonha?” No fundo, eu tinha, 

vergonha e medo. Todo mundo falava: “garoto novo, você acha que ele vai querer 

alguma coisa com você? Ele vai querer vida boa” (G 56, marido 34).

Minha mãe dizia o tempo todo: “você é bem mais velha do que ele, isso aí é só 

casual. Ele não vai levar a sério, nunca”. (A 48, marido 33)

As sogras delas, mães deles, também foram obstáculos a serem superados.

Eu me dou muito melhor com o pai dele do que com a mãe. O pai dele sempre me 

tratou bem, mas a mãe sempre dizia: “meu filho vai ter que me dar um neto”, 

sempre provocando (G 56, marido 34).

O mais difícil foi convencer a mãe dele que ele iria ficar com uma mulher mais 

velha que não pode mais ter filhos. A mãe dele falava: “como você pode ficar com 

ela, ela não pode ter filhos”. Amanhã ele pode pensar: “eu passei pela vida e não 

deixei nenhum fruto, não tenho nenhum filho”. Tenho medo de ele querer ter 

filho. Eu quis adotar uma criança, mas ele falou: “nós temos as suas netas, não 

vejo necessidade disso” (V 49, marido 39).

A mãe dele teve muita resistência: “uma mulher mais velha, o que ela quer com 

o meu bebê?”. Ainda mais que ele fazia faculdade. Eu não me deixo levar muito 

pelo que falam, eu penso muito mais comigo mesma. No começo eram piadas, 

por exemplo, que eu tinha que usar botox antes da hora. A mãe dele não é muito 

mais velha que eu. Ela tem 47 anos, uma mulher jovem também. É separada do 

marido e depositava todos os sonhos no filho, e de repente eu fui lá e peguei. Ela 

veio com a história do botox, como quem diz: “meu filho vai parecer jovem mais 

tempo e você vai aparentar ser velha”. Eu falei: “mas eu nunca vou usar botox, 

porque beleza acaba”. Ela viu que eu não estava de brincadeira com ele e ele 

também não estava comigo (L 38, marido 28).

Neves levanta a hipótese de que os mais próximos têm coragem para 

dizer o que pensam, e para externar o que há de mais cruel no imaginário 

social. Para a autora, uma segunda hipótese consistiria em enxergar tais 

advertências como preocupação em evitar o sofrimento delas, tendo em con-

ta a realidade dos julgamentos sociais. As mulheres das famílias delas e deles 

parecem concretizar as representações negativas mais gerais sobre o relacio-

namento entre homens mais novos e mulheres mais velhas. 

Como afirma Howard Becker (1966), não há razão para supor que so-

mente aqueles que realizam um ato desviante tenham o impulso ou o desejo 

de fazê-lo. Para ele, é muito provável que muitos indivíduos tenham o desejo 

de realizar comportamentos desviantes. Pelo menos na fantasia, todos somos 

muito mais desviantes do que parecemos. 

O autor acredita que em vez de perguntar por que os que são vistos 

como desviantes querem fazer coisas que são proibidas, deveríamos pergun-
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tar por que a maioria das pessoas não concretiza seus desejos desviantes.

Para Becker, os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras e ao 

aplicar essas regras a pessoas particulares, rotulando-as de marginais ou 

desviantes. Portanto, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa co-

mete, mas uma consequência da aplicação por outras pessoas de regras e 

sanções a um transgressor. O comportamento desviante é aquele que os outros 

rotulam como tal.

É possível perceber, nos casais estudados, que as mulheres internalizam 

as acusações de desvio, sentindo constrangimento e vergonha, ou criando 

obstáculos para a concretização dos casamentos em que elas são mais velhas 

que os maridos. 

No discurso masculino não aparece a internalização das acusações de 

desvio. Eles não falam de vergonha ou constrangimento. Eles não criam obs-

táculos. Eles podem até se perceber como diferentes da maioria dos homens, 

mas não como desviantes. A diferença é vista por eles como algo positivo, pois 

acreditam que estão casados com mulheres muito especiais e superiores à 

maioria das mulheres. É uma diferença distintiva, um traço de superioridade, 

um motivo de orgulho, não de vergonha.

Interessante destacar que o maior preconceito com relação a este tipo 

de casamento vem, justamente, das mulheres. Como é percebido nos depoi-

mentos, são as próprias mulheres as mais contrárias a este arranjo conjugal, 

não os homens. São elas que ficam mais inseguras, envergonhadas ou cons-

trangidas por casarem com um homem mais jovem e são elas, também, as 

que colocam mais obstáculos. 

Esta realidade sugere que o tabu da idade é algo, fundamentalmente, 

feminino. São as mulheres que demonstram muito mais impedimento e pre-

ocupação com o fato de serem mais velhas que os maridos. Apesar de serem 

as que mais sofrem com os preconceitos e acusações, são elas que mais re-

sistem a destruir o tabu da idade. 

REcIPROcIDADE + REcONHEcImENTO:  

O SEGREDO DO cASAmENTO FElIz

Já mostrei em outros estudos (Goldenberg, 2008, 2010) que as mulheres se 

queixam muito de seus parceiros e afirmam que gostariam que eles fossem 

mais atenciosos, românticos, disponíveis, respeitosos, fizessem mais elogios 

etc. Por outro lado, os homens gostariam que suas parceiras fossem menos 

chatas, ciumentas, pegajosas, dependentes, exigentes, perfeccionistas etc.

Os casais estudados, ao inverterem a lógica da dominação masculina, 

que, como afirma Bourdieu (2010), exige que os homens sejam superiores às 

mulheres em idade e em outros atributos (como poder, prestígio, dinheiro 

etc.), parecem encontrar uma lógica compensatória. 
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As mulheres têm mais idade, mas são consideradas menos chatas, me-

nos infantis, menos ciumentas, menos pesadas, menos “reclamonas”, menos 

pegajosas, menos inseguras, menos grudentas etc. Os homens têm menos 

idade, mas são mais atenciosos, mais românticos, mais carinhosos, mais 

dedicados, mais fiéis etc.

O que é possível perceber nos depoimentos analisados é que o valor da 

mulher nos seus casamentos parece estar em outras qualidades e não no 

corpo jovem. Seus capitais principais são a capacidade de ensinar algo, de 

mudar a visão de mundo, de orientar, além do cuidado, companheirismo, ca-

rinho, atenção e compreensão. São mulheres carismáticas, bem-humoradas, 

alegres, joviais, consideradas extremamente generosas e disponíveis para os 

maridos, mas também para os familiares e amigos.

Por mais estranho que possa parecer, apesar de este tipo de relação ser 

considerada desigual, encontrei uma situação bastante equilibrada para os 

homens e mulheres pesquisados. Aparentemente, elas são percebidas como 

dando muito mais do que eles, em termos de posição social, maturidade, ex-

periência, cuidado, carinho, atenção etc. No entanto, eles dão aquilo que as 

mulheres brasileiras mais desejam: a sensação de serem únicas e especiais. 

Elas recebem elogios, admiração e a prova constante de sua superioridade em 

relação às mulheres mais jovens.

Eles usam recorrentemente a ideia de “salvação” para justificar o amor 

por elas. Especialmente no início da relação, eles dizem que elas “salvaram” 

suas vidas, no sentido de guiá-los para um caminho melhor, de cuidar deles, 

de ajudá-los a se afastar das drogas e das más companhias. Muitos disseram 

que, antes delas, “estavam perdidos no mundo”. Por outro lado, a mesma ideia 

de “salvação” pode ser aplicada a elas: eles as salvaram da invisibilidade em 

um mercado afetivo e sexual que valoriza a juventude feminina.

“Salvação” é uma palavra interessante para pensar o discurso mascu-

lino e feminino. Elas “salvaram” seus maridos das drogas, das más companhias, 

da bebida e, talvez, da morte precoce. Elas viram neles a possibilidade de 

serem pessoas melhores, estudarem, trabalharem, terem uma vida familiar 

e feliz. Elas enxergaram neles o que era invisível para eles mesmos e para os 

outros. Eles são gratos por este reconhecimento.

Já eles as “salvaram” da invisibilidade social. Enxergaram nelas mu-

lheres superiores em sua essência, não valorizando a aparência jovem. Eles 

mostraram que para um bom relacionamento outros valores e atributos são 

muito mais importantes. Eles, também, enxergaram nelas o que é invisível e 

desvalorizado pelos outros, e, em muitos casos, por elas mesmas. Eles as 

“salvaram” da “morte simbólica” ou da “morte social”. Elas são gratas por este 

reconhecimento. E ambos “salvaram” seus casamentos da rotina, do desgaste, 

da “mesmice”, da acomodação, da “morte” do amor, do fim da admiração. 

Ambos se sentem plenamente satisfeitos e reconhecidos.
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Um relacionamento que precisa enfrentar o tabu da idade, que neces-

sita superar os obstáculos familiares e vencer inseguranças, preconceitos e 

acusações parece ser muito mais satisfatório do que relacionamentos mais 

aceitos socialmente. Os dois, homem e mulher, procuram ser o seu melhor 

com o cônjuge, e não o seu pior, como ocorre em muitos casamentos por mim 

pesquisados (Goldenberg, 2008). Eles não têm a mesma sensação de seguran-

ça e de estabilidade que provoca, em muitos casamentos, o desgaste pela 

rotina, “mesmice”, acomodação. Os dois precisam “batalhar” muito mais do 

que os casais convencionais para ficarem juntos.

Em um mercado afetivo e sexual extremamente desvantajoso para as 

mulheres, especialmente para aquelas da faixa etária das pesquisadas, ter um 

marido apaixonado e fiel é motivo de satisfação. O marido, neste caso, é um 

capital ainda mais valorizado por escolher uma mulher mais velha, quando teria 

muitas possibilidades de escolher esposas mais jovens no mercado matrimonial.

As pesquisadas se sentem duplamente poderosas: por terem o capital 

marital e, também, por serem consideradas mais interessantes e desejáveis 

que as mulheres mais jovens. Mais ainda, em uma cultura em que o corpo é 

um capital, elas sentem que não perderam o valor por terem envelhecido. Ao 

contrário, sentem que ganharam amor, admiração e reconhecimento por ou-

tros capitais que acumularam durante suas vidas.

Como afirmou Elza Berquó (1998), são muito raros os estudos sobre 

outras moedas de troca, além da juventude, oferecidas pelas mulheres e acei-

tas pelos homens no mercado matrimonial. 

Espero ter contribuído para pensar nas muitas outras moedas de troca 

extremamente valiosas nas relações afetivas e sexuais contemporâneas. Acre-

dito que é possível, por meio dos casos estudados, afirmar que, para muitos 

homens brasileiros, o principal capital para um casamento feliz é algo que só 

pode ser encontrado em uma mulher mais velha. No entanto, muitas mulhe-

res não reconhecem o valor da própria experiência, maturidade e de tudo o 

que conquistaram ao longo de suas vidas e sofrem excessivamente com a 

passagem do tempo.

Ao constatar a satisfação dos casais pesquisados, descobri que, em 

vez de perguntar por que determinados homens se casam com mulheres 

mais velhas, deveria questionar os motivos que levam a maioria dos homens 

brasileiros a continuar preferindo se casar com mulheres mais jovens. E, 

também, deveria questionar as razões que levam grande parte das mulheres 

brasileiras a aceitar e fortalecer, com seus medos, inseguranças e precon-

ceitos, o tabu da idade.

Recebido em 09/02/2014 | Aprovado em 31/07/2014
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NOTAS

* Agradeço a colaboração de Diana Neves para minhas re-

flexões sobre os casamentos de mulheres mais velhas com 

homens mais jovens. Seu artigo “O tabu da idade e os pa-

péis de gênero nas relações conjugais”, trabalho de con-

clusão da disciplina Corpo, envelhecimento e felicidade, 

ministrada por mim no Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (PPGSA-UFRJ), em 2011, foi uma referência fun-

damental para a elaboração deste texto. 

1  “A apresentadora Ana Maria Braga, 63, é casada desde 

março de 2007 com Marcelo Frisoni, 40. A diferença de 

idade não importa para ela. ‘Eu já tive tanto homem mais 

velho do que eu e acabei separando deles do mesmo jeito. 

Não é porque era mais velho ou mais novo que a gente 

ficou junto’”. (A Tribuna, Vitória, ES, 10/03/2013).

2  “Aos 70 anos, a atriz Susana Vieira está noiva de Sandro 

Pedroso, 29, 41 anos mais jovem do que ela. Eles estão jun-

tos desde 2009. Ela disse que não liga para a diferença de 

idade de seus parceiros amorosos. ‘Não fico procurando 

garotão em porta de universidade, mas não tenho culpa se 

sou desejada por jovens. Sou uma estrela. Não estou nem 

aí para preconceitos. Aliás, idade não existe para mim’, co-

mentou a atriz”. (A Tribuna, Vitória, ES, 10/03/2013).

3  Disponível em: <http://mariliapera.no.comunidades.net/

index.php?pagina=1230984734>.
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cASAmENTOS INvERTIDOS:  

AcUSAÇõES E PREcONcEITOS Em  

ARRANjOS cONjUGAIS DESvIANTES

Resumo

Por que determinados homens se casam com mulheres 

mais velhas? Por que algumas mulheres escolhem homens 

mais jovens? Quais são os principais capitais desses ar-

ranjos conjugais? Este artigo busca analisar os discursos 

femininos e masculinos sobre casamentos nos quais as 

mulheres são mais velhas do que seus maridos. Utilizo 

como base para ref lexão os dados da pesquisa “Corpo, 

envelhecimento e felicidade”. São analisados os resultados 

de dois grupos focais: o primeiro com doze mulheres ca-

sadas com homens mais novos, o segundo com dez ho-

mens casados com mulheres mais velhas. Após os grupos, 

foram realizadas nove entrevistas em profundidade, cin-

co com homens e quatro com mulheres. Trabalhei com 

casais que estão juntos há pelo menos dez anos. Elas são, 

pelo menos, dez anos mais velhas do que seus maridos.

INvERTED WEDDINGS:  

AccUSATIONS AND PREjUDIcES  

IN DEvIANT mARITAl ARRANGEmENTS 

Abstract

Why some men marry older women? Why some women 

marry younger men? What are the major capitals of these 

marital arrangements? This article aims to analyze female 

and male discourses about marriages in which women are 

older than their husbands, using survey data from my 

research “Body, aging and happiness”. The results of two 

focus groups are analyzed: the first with twelve women 

married to younger men, the second with ten men married 

to older women. The results of nine in-depth interviews, 

five with men and four with women, are also examined. I 

worked with couples that have been together for at least 

ten years. The women are at least ten years older than 

their husbands.

Palavras-chave

Gênero; 

Corpo; 

Envelhecimento; 

Casamento; 

Família.

Keywords

Gender; 

Body; 

Aging; 

Marriage; 

Family.
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ROcK AND ROll, jOHN lENNON 
E A ESFERA PúblIcA

No início dos anos 1970, John Lennon foi ostensivamente espionado pelo Fe-

deral Bureau of Investigation (FBI) a pedido de Richard Nixon. A inclinação 

esquerdista de Lennon era evidente, no entanto a sua atuação se devia ao 

lugar que ocupava no panteão do rock and roll, algo bem distante de sua capa-

cidade de inf luir sobre estratégias de organização e mobilização política. 

Agentes do FBI comprometidos com a vigilância ao ex-Beatle escreviam em 

seus relatórios, ou manifestavam particularmente a interlocutores, que ele 

não era uma ameaça aos poderes interessados em sua atemorização. Como 

foi amplamente divulgado desde então, as medidas persecutórias a Lennon 

culminaram em um penoso e altamente questionável processo de deportação 

sob a alegação do crime de uso de drogas (haxixe) na... Inglaterra!

 As agências de investigação e repressão seguiam a orientação de que 

o músico poderia contribuir para desestabilizar a campanha presidencial 

americana e, por seus vínculos com consagrados contestadores, supostamen-

te alimentar conflagrações semelhantes àquelas ocorridas em 1968 durante 

a Convenção do Partido Democrata em Chicago. Se John Lennon não era um 

quadro político em sentido estrito, quais os recursos que ele detinha a ponto 

de se tornar uma preocupação para as autoridades? A resposta não está em 

suas “ligações perigosas”.

John Lennon era admirado e amado no mundo inteiro. Suas canções e 

atitudes, desde os anos 1960, permaneciam vivas para multidões, assim como 
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os Beatles foram amados por gente de todas as idades e das mais variadas 

preferências políticas, culturais e musicais. Com sua inquietude tornou-se 

um protagonista na esfera pública a ponto de ter sido nomeado um dos homens 

do ano de 1969 pela revista Rolling Stone, editada internacionalmente, e um 

dos homens da década escolhido pela ATV britânica, junto com John Kennedy 

e Ho Chi Minh.

O capital político de John Lennon figurava mais nos cálculos das forças 

do conservadorismo do que nas suas disposições pessoais. Era um artista 

movido por paixões, indignações e críticas lançadas a partir de entusiasmos 

e angústias, em vez de uma linha política concebida na direção de objetivos 

previamente definidos. Certamente ele não se furtava em declarar suas ade-

sões, como na campanha pela libertação de Angela Davis e de John Sinclair, 

dois proeminentes esquerdistas americanos presos por motivos ridículos. 

Davis namorava um líder dos Panteras Negras e Sinclair havia sido condena-

do a dez anos de prisão pelo porte de dois cigarros de maconha fornecidos por 

uma policial disfarçada.

John Lennon jamais se prestou à domesticação de seus impulsos e 

opiniões. Teve um trajeto pleno de guinadas, surpresas, comportamentos 

contraditórios e pedidos de desculpas. Por essas razões, se o cânone adotado 

para perceber a sua atuação for a inf luência sobre os modos de governo ou a 

pretensão de poder, o mínimo que se pode dizer é que sua suposta e ameaça-

dora carreira política era “mal administrada”. Pela enorme popularidade de 

ter sido um Beatle e a honestidade da exposição pública de seus questiona-

mentos existenciais, John Lennon despertava essa movimentação patética e 

autoritária das agências de informação e repressão.

O que se busca aqui é aproximar o extraordinário apelo do rock and roll, 

que atravessa gerações desde a década de 1950, com as intenções de mudan-

ça que explodiram nos anos 1960 e 1970, condensadas nas reviravoltas do 

percurso de John Lennon na esfera pública. Não se pretende fazer um resumo 

dos cenários de época, mas, em alguma medida, ambientar o leitor com fatos 

e significados que se afastam no tempo e merecem ser revisitados.

Nos anos 1960 e 1970, o universo do rock apresentou parentescos com 

a revolta e a indignação. O historiador Eric Hobsbawm descreveu-o como “o 

meio universal de expressão de desejos, instintos, sentimentos e aspirações 

do público entre a adolescência e aquele momento em que as pessoas se es-

tabelecem em termos convencionais dentro da sociedade, família ou carreira; 

a voz e a linguagem de uma ‘juventude’ e de uma ‘cultura dos jovens’ cons-

ciente de seu lugar dentro das sociedades industriais modernas” (Hobsbawm, 

2009:18). E mais:

Poderia expressar qualquer coisa e tudo ao mesmo tempo dentro dessa faixa 

etária, mas embora o rock tenha desenvolvido variantes regionais, nacionais, 

de classes ou polít ico-ideológicas claras, sua linguagem básica, da mesma 
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forma que a vestimenta vulgar-populista associada à juventude (principalmen-

te os jeans), atravessou fronteiras de países, classes ou ideologias. A exemplo 

do que ocorre na vida dos integrantes desses grupos etários, no rock o público 

e o privado, o sentimento e a convicção, o amor, a rebeldia e a arte, a dramati-

zação e a postura assumida no palco não são distinguíveis uns dos outros 

(Hobsbawm, 2009: 18).

Um ciclo milionário de negócios foi ativado quando o rock se instalou 

de maneira irresistível na cultura de massa. Interpretações mais céticas, de 

“olhares que já viram tudo”, reparam no fenômeno apenas o aproveitamento 

dessa criação artística como mais um campo a ser explorado no e pelo mer-

cado. Mas essa postura analítica está longe de contar toda a história. Hobs-

bawm ressalta dimensões da efervescência musical que ultrapassaram as 

injunções econômicas e as f lutuações do mercado capitalista, associadas aos 

ímpetos de mudança social e dos modos de vida que convulsionaram os cos-

tumes, as relações entre os gêneros, os tabus sexuais e as vias de integração 

ao sistema, sintetizadas na expressão “o que é pessoal, é político”, oriunda 

do movimento feminista. O desafio às instituições vigentes e o questiona-

mento das relações cotidianas esteve presente naquele momento de grande 

energia criativa do rock and roll. John Lennon foi uma das vozes mais ouvidas 

no período, com implicações nas narrativas tradicionalmente legitimadas na 

esfera pública. Com relação ao mercado e ao sentido da arte na sociedade, 

Hobsbawm adiciona:

Como muitas vezes acontece na história das artes, as principais revoluções ar-

tísticas não surgem a partir dos que se intitulam revolucionários, mas daqueles 

que empregam as novidades com propósitos comerciais (Hobsbawm, 2009: 22).

O crítico marxista norte-americano Fredric Jameson situa os Beatles e 

os Rolling Stones no “alto modernismo”, momento em que os movimentos 

culturais ainda expressavam o mal-estar e a negação da modernidade (ao 

mesmo tempo em que davam continuidade a seus princípios), além de deno-

tar um poder questionador e utópico. Na atual dinâmica societária, a cultura 

baseada na imagem (e na linguagem da televisão, das redes mundiais de 

computação, da publicidade etc.) suplantou a cultura literária anteriormente 

predominante e alimenta outras formas de cognição. Na atual “estetização 

da realidade” (expressão que Jameson toma emprestado de Walter Benjamin), 

a arte se mistura indissoluvelmente à compra e venda de produtos através da 

criação de narrativas que favorecem investimentos simbólicos dos consumi-

dores em torno das mercadorias. 

O imaginário, as pulsões da intimidade, as maneiras de ser e a mobi-

lização dos sentimentos foram incorporados ao universo das mercadorias 

através de narrativas estéticas e da cultura. Para Jameson, isso evidencia uma 

“desdiferenciação” (o termo é de Jameson) entre a economia e a cultura, ou 
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ainda, segundo outra expressão utilizada pelo autor, uma mudança profunda 

no interior do próprio modo de produção:

O que ocorreu é que a produção estética hoje está integrada à produção das 

mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em produzir novas 

séries de produtos que cada vez mais pareçam novidades (de roupas a aviões), 

com um ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma função 

estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao experimentalismo 

(Jameson, 1996:30).

O tempo nas narrativas midiáticas é marcado pelo “eterno presente” 

que resulta no “fim do estilo”, no sentido do único e do pessoal, ou no “fim da 

pincelada individual distinta” (Jameson, 1996: 43) na prática de hábitos sociais 

e mentais com inf luência sobre a vida artística. Apesar de certo exagero que 

tal interpretação carrega (Jameson tem consciência, em suas palavras, de tal 

“dramatização”), ela permite um olhar retrospectivo sobre o momento do “alto 

modernismo” em que figuravam os Beatles e os Rolling Stones. Ou, se quiser-

mos, sobre a explosão do rock nos anos 1960 que proporcionou uma intensa 

renovação da linguagem da música popular. Jameson destina à década de 

todas as revoltas a caracterização de “extraordinário revival das representações 

utópicas” ( Jameson, 1996: 19), mas a investigação do cenário musical mostra 

mais do que isso. Com arrojo teórico mais sóbrio, e talvez por sua ambienta-

ção apaixonada no mundo do jazz, Hobsbawm percebeu uma variedade mais 

ampla de traços relevantes.

No início dos anos 1960, havia 250 bandas na Merseyside, região do rio 

Mersey, nos arredores de Liverpool. Uma boa parte de seus componentes eram 

garotos provenientes de famílias operárias, como George Harrison, cujo pai 

era um sindicalista atuante (Gould, 2009: 131). Com a memória ainda viva das 

penúrias da Segunda Guerra Mundial, todos se empenhavam em ter um lugar 

na parada de sucessos e melhorar de vida. Apesar das muitas sagas desco-

nhecidas de grupos que não tiveram carreiras significativas, ergueu-se uma 

arte que transmitia novas experiências de vida e carregava a “indistinção” 

apontada por Hobsbawm (público/privado, sentimento/convicção, amor, re-

beldia etc.). No curso de poucos anos, a criação musical de meninos e meninas 

que adoravam e imitavam Little Richard, Chuck Berry e Elvis Presley alcançou 

patamares muito elevados. A linguagem musical se sofisticou rapidamente. 

Mantida a fidelidade aos velhos homens do blues americano, foi possível per-

ceber, dentre inumeráveis exemplos, a presença de Chopin em “Because”, do 

álbum Abbey Road, dos Beatles, e Bach nos arranjos vocais dos Beach Boys.

O mundo do rock não se constituiu apenas de uma combinação de sons, 

instrumentos e interpretações que formaram um gênero musical; também 

relata as vivências de uma geração e suas variadas manifestações. Terá sido 

comovente para muitos, sofrido para outros tantos e repugnante para mentes 

mais conservadoras. Muitos de seus maiores artistas já morreram como Jimi 
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Hendrix, John Lennon, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Mama Cass, 

Keith Moon, Otis Redding, George Harrison, Marvin Gaye e Raul Seixas, entre 

outros. Dentre os que permanecem em atividade, parece um milagre que 

Keith Richards esteja de pé. Eles foram embora cedo demais, a maioria com 

menos de trinta anos, e alguns chegaram aos quarenta, como John Lennon. 

Vitimados por excesso de drogas, vidas vividas no limite ou por assassinato 

(nos casos de John Lennon e Marvin Gaye), produziram passagens memoráveis 

e continuam sendo ouvidos pelas gerações posteriores, renovando o gosto 

pela música e lembrando os sonhos daqueles agitados anos. Neste sentido, 

sondar o mundo do rock dos anos 1960 e 1970 visa aproximar o fogo que ardia 

na criação musical com os temas que povoaram a esfera pública. 

Nos últimos cinco anos foram publicados no Brasil inúmeros livros 

sobre o rock das décadas de 1960 e 1970. Muito do que aqui está mencionado 

provém, de forma direta ou indireta, de biografias, coletâneas de entrevistas, 

gravações comentadas, ensaios sobre a cultura, ao lado de estudos mais den-

sos como a já citada História social do jazz, de Eric J. Hobsbawm. Livros que 

trazem as gravações comentadas dos Beatles, dos Rolling Stones e de Bob 

Dylan são particularmente interessantes, especialmente The Beatles – a histó-

ria por trás de todas as canções, de Steve Turner (Cosac Naify, 2009), que contém 

um material valioso e inspirador para outras investidas de pesquisa.

Outros títulos importantes são Vida, de Keith Richards, No direction home 

– a vida e a música de Bob Dylan, de Robert Shelton, Ponto final – crônicas sobre os 

anos 1960 e suas desilusões, de Mikal Gilmore, John Lennon – a vida, de Philip 

Norman, Under their thumb – como um bom garoto se misturou com os Rolling Stones 

e sobreviveu para contar, de Bill German, Can’t buy me love – os Beatles, a Grã-

-Bretanha e o Estados Unidos, de Jonathan Gould, As melhores entrevistas da revis-

ta Rolling Stone, editadas por Jann S. Wenner e Joe Levy, além de textos que 

abordam a inquietação política e social como 1968 – Eles só queriam mudar o 

mundo, de Regina Zappa e Ernesto Soto, e O poder das barricadas – uma autobio-

grafia dos anos 60, de Tariq Ali. Uma quantidade enorme de sites na Internet 

merece ser vasculhada, evidentemente de valor muito desigual. Mas, às vezes, 

uma observação leiga pode estar “abençoada por um sexto sentido sociológi-

co”, comentário de Zygmunt Bauman sobre o trabalho de Decca Aitkenhead 

(2000: 17), repórter do The Guardian.

Documentários são fontes de informação preciosas, especialmente 

aqueles produzidos por destacados realizadores. A começar por Martin Scor-

cese, que filmou The last waltz (1978), No direction home – Bob Dylan (2005) e 

Shine a light (sobre os preparativos e a posterior apresentação dos Rolling 

Stones no Beacon Theatre de Nova York, 2008), que trazem excelentes retratos 

de época e do ambiente musical do rock. Também merecem ser vistos U. S. 

versus John Lennon (de David Leaf & John Scheinfeld, 2006), A sexta face do Pen-

tágono (do consagrado documentarista Chris Marker, 1967), Standing in the 
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shadows of Motown (de Paul Justman, 2002), Stones in exile (de Stephen Kijak, 

2010) além dos inevitáveis Woodstock (dirigido por Michael Wadleigh e editado 

por Martin Scorcese, 1970), Gimme Shelter (sobre o Festival de Altamont, diri-

gido por Albert Maysles e Charlotte Zwerin, 1970) e Let it be (dirigido este por 

Michael Lindsay-Hoog, 1970).

Nessa breve reconstituição, ouvir é tão importante quanto ler. Deixar-

-se transportar pelas canções permite absorver, sem pressa, o impacto das 

palavras e das sonoridades favorecendo o misterioso trabalho da memória e 

a ambientação nos cenários sugeridos pelas trilhas musicais. Esse material 

ajudou a produzir hipóteses de trabalho, muitas delas descartadas, até a fi-

xação no trajeto de John Lennon como exemplo destacado das afinidades 

entre o mundo do rock and roll, as mudanças políticas e culturais e seu papel 

distintivo na esfera pública.

mENOS QUE REvOlUÇÃO, mAIS QUE ENcENAÇÃO

Max Weber gostava de dizer “minha função é exagerar”. Como é reiterado em 

sua obra através da orientação metodológica dos “tipos ideais”, o exagero 

permite observar os traços fundamentais dos fenômenos ressaltando o que 

não parece distinguível nos casos atenuados. O parentesco de John Lennon 

com a militância política, observado no final dos anos 1960 e início dos anos 

1970, pode ilustrar situações de engajamento menos explícito ou trajetos 

musicais no cenário do rock and roll aparentemente desvinculados da contes-

tação que sacudiu a época.

O panteão dos ídolos da música popular esteve repleto de artistas dis-

tantes da política, no entanto suas diversificadas fontes de criação expressavam 

muito do Zeitgeist, o espírito do tempo. O rock and roll fez parte da atmosfera 

eletrizante marcada pelo desejo de mudança e trouxe uma revolução na lingua-

gem musical que se somou à revolução sexual, à revolução dos costumes e à 

ampliação do horizonte de escolhas de vida pela politização de outras esferas 

da existência humana. O encantamento proporcionado pelas canções e pelo 

som das guitarras elétricas fez coro às palavras de ordem, ao barulho das ma-

nifestações e às disposições íntimas de experimentar novos vínculos. Era pos-

sível sentir o tempo que se vivia nas faixas dos discos dos artistas preferidos.

Como muita gente chegou a acreditar naqueles anos, o rock and roll não 

foi a “música da revolução”, mas se constituiu na trilha sonora que familiari-

zou grandes parcelas de jovens (mesmo aqueles mais afastados de ideários 

políticos ou orientações ideológicas contra o status quo) com uma pluralidade 

de formas de contestação. As paradas de sucessos da época também ecoavam 

os generosos ímpetos que inauguravam uma ordem de desejos como aqueles 

estampados nos muros de Paris, em plena agitação do mês de maio de 1968, 

que diziam “a felicidade é uma ideia nova”.
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Associações diretas entre músicos de rock e militantes da revolução 

foram episódicas, proporcionadas mais pelo borbulhar do caldeirão da época 

do que uma decorrência da aproximação de ideias e ação na busca de objetivos 

políticos. Ninguém deu bola à tenda dos revolucionários no Festival de Woo-

dstock, onde se encontrava, entre outros, Abbie Hoffman, dirigente maior do 

Youth International Party, um extravagante grupo esquerdista também conhe-

cido por mobilizações que se confundiam com happenings. Na ocasião, Pete 

Townshend, do The Who, expulsou Hoffman do palco com golpes de sua 

guitarra. Tempos depois, arrependido, Townshend lamentava: “Minha reação 

foi mais intuitiva do que ref lexiva. O que Abbie disse era correto em muitos 

sentidos” (Merheb, 2012: 426).

Country Joe Mc Donald, que se apresentou no festival com sua banda 

“Country Joe and the Fish”, era filho de velhos militantes comunistas, havia 

lutado no Vietnã e pregava abertamente a derrubada do sistema. Foi muito 

aplaudido, mas não chegou a incendiar o ambiente ou ganhar destaque espe-

cial com sua performance. Já Jimi Hendrix é lembrado até hoje pela interpre-

tação do hino americano reproduzindo o barulho das bombas lançadas no 

Vietnã. Em outras ocasiões, Hendrix chegou a fazer contribuições ocasionais 

de dinheiro para os Panteras Negras, mas a sua revolução estava na maneira 

totalmente inovadora de explorar os limites sonoros da guitarra.

Perde-se o melhor do que aconteceu naqueles anos se o olhar se fixar 

apenas nas afinidades necessárias entre a música popular e a política. Um 

vasto campo de experiências sociais foi aberto pelos levantes políticos e cul-

turais que deixaram como legado a memória e as motivações para a ação de 

quem desejava viver de um modo diferente. O rock and roll esteve misturado 

a esses acontecimentos de maneira muito variada. Um antecedente impor-

tante foi a célebre apresentação de Elvis Presley na televisão americana em 

1956, que lhe valeu a denominação de “Elvis, the pelvis” pelo movimento de 

seus quadris na interpretação das canções. O impacto da aparição de Elvis 

nos lares americanos foi um verdadeiro escândalo para os padrões conserva-

dores da época, e não se pode dizer que havia intenções políticas na arte 

daquele garoto branco do Sul dos Estados Unidos.

A análise destinada à busca de causalidades imediatas entre as grandes 

correntes da movimentação política e o cenário do rock and roll tende a pro-

duzir aproximações sumárias ou de correspondência entre os dois campos, 

mas não esclarece nexos mais sutis e menos aparentes. Ou, em outra versão, 

a postura marcada pelo “realismo decepcionado” apenas lamenta o curso dos 

fatos pelo amortecimento do impacto da música popular e dos desejos de 

mudança pela “sombra do mercado”. Esta tende a rotular a aproximação entre 

o passado recente e o presente como “nostalgia”. O resultado dessas interpre-

tações é o mesmo: a minimização dos f luxos de inquietação sobre a atividade 

artística e das repercussões, muitas delas bizarras ou estranhas aos roteiros 
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consagrados, que acompanharam as décadas de revolta. A recusa nostálgica 

tem a intenção de deixar-se arejar pelo novo, livre de fixações obsessivas no 

que já ficou para trás, mas deixa de fora coisas demais.

Se na política os ideais libertários não mudaram as instituições como 

se desejava, ensejaram, nas palavras de Olgária Matos em “Tardes de maio”, 

uma “imitação sincera” da revolução (Matos, 1998: 17), que não merece apenas 

um olhar condescendente de realistas “atentos” ao desenrolar histórico. O 

rock and roll também documentou o “ensaio” de novas formas de viver, mesmo 

para aqueles que viam a política como algo estranho às suas motivações.

A repercussão do rock and roll junto à juventude dos anos 1960 e 1970 

permitiu a familiarização e a divulgação de sentidos da mudança que se ex-

primiram para além da linguagem da política. Traços desafiadores e incon-

formistas atravessaram as décadas posteriores, o que ajuda a entender a 

longevidade e a popularidade de setentões como os Rolling Stones, Paul Mc-

Cartney, Eric Clapton e de tantos outros, apesar dos hits não aparecerem com 

a frequência de então.

Assim, em vez de estabelecer afinidades necessárias entre a música e a 

política, pode-se apreciar as “afinidades eletivas” entre configurações sociais 

distintas. O conceito foi explorado nos estudos de Michael Löwy, marxista 

atento à fertilidade da obra de Max Weber. Entre outras passagens da obra de 

Weber, as “afinidades eletivas” aparecem em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo. Uma aproximação, ainda muito geral, aparece em Redenção e utopia:

Designamos por “afinidade eletiva” um tipo muito particular de relação dialética 

que se estabelece entre duas configurações sociais ou culturais não redutível à 

determinação causal direta ou “inf luência” no sentido tradicional (Löwy, 1989: 

13, grifos no original).

O primeiro ponto a ser destacado é a relação entre duas configurações 

sociais ou culturais que não se estabelece por causalidade direta ou inf luên-

cia em seu sentido corriqueiro, tratamento fiel às considerações de Weber 

relativas à singularidade dos fenômenos e da negação a priori de determinações 

“materiais” ou “espirituais” como orientação metodológica. Em A ética protes-

tante... são mencionados, por exemplo, os elementos convergentes e análogos 

entre uma ética religiosa e um comportamento econômico. Maior aprofunda-

mento da compreensão das “afinidades eletivas” aparece no ensaio “Sobre o 

conceito de ‘afinidade eletiva’ em Max Weber”, onde Löwy ressalta o seu 

rendimento teórico para uma Sociologia da Cultura:

Propomos, então, a seguinte definição, partindo do uso weberiano do termo: 

afinidade eletiva é o processo pelo qual duas formas culturais – religiosas, inte-

lectuais, políticas ou econômicas – entram, a partir de determinadas analogias 

significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em uma relação 

de atração e inf luência recíprocas, escolha mútua, convergência ativa e reforço 

mútuo (Löwy, 2011: 139).
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E mais:

Parece-me que o conceito de afinidade eletiva pode se aplicar a muitos domí-

nios. Ele permite compreender – no sentido forte de Verstehen – um certo tipo 

de conjunção entre fenômenos aparentemente disparatados dentro de um 

mesmo campo cultural (religião, política e economia) ou entre esferas sociais 

distintas: religião e economia, misticismo e política etc. O conceito dá conta 

de processos de interação que não são revelados nem pela causalidade direta, 

nem pela relação “expressiva” entre forma e conteúdo (por exemplo, uma forma 

religiosa sendo a “expressão” de um conteúdo político ou social), nem, tampou-

co, pela “função” de uma parte em meio à totalidade social (Löwy, 2011: 141, 

grifos no original).

A relação de semelhança baseada em afinidades de sentidos não se limi-

ta a uma mera “compatibilidade” entre o que acontece em um campo com refe-

rência a outro. Destacar apenas a “autonomia” dos domínios da atividade social 

reduz o interesse e a persistência do problema. O conceito de “afinidade eletiva” 

permite discernir convergências entre fenômenos aparentemente “disparatados”. 

No exemplo clássico de A ética..., seres humanos que buscavam a salvação e a 

entrada no reino dos céus denotavam valores e modos de vida (a ascese protes-

tante etc.) que favoreceram a acumulação primitiva de capital. Analogias pro-

fundas ou os parentescos percebidos em esferas sociais distintas revelam prá-

ticas e valores que guardam vínculos de “atração” por semelhança. É o que Löwy 

chama de “relação interna, rica e significativa entre duas configurações” (Löwy, 

2011: 132). Outra observação de Löwy não deve passar desapercebida:

É claro, a afinidade eletiva depende do grau de “adequação” ou de “parentesco” 

entre as duas formas, mas ela depende também de outros fatores: a afinidade 

eletiva é favorecida ou desfavorecida por certas condições históricas. Em outros 

termos, é necessária uma determinada constelação – para utilizar um conceito 

que Karl Mannheim deslocou com sucesso da astrologia para a Sociologia do 

Conhecimento – de fatores históricos, sociais e culturais para que se desenrole 

um processo de attractio electiva, de seleção recíproca, reforço mútuo e, até mes-

mo, em alguns casos, de “simbiose” de duas figuras espirituais (Löwy, 2011: 140).

Cabe lembrar que Weber insistiu, do ponto de vista da metodologia 

histórica, nas “condições de possibilidade” dos fenômenos, mantendo a pers-

pectiva do que poderia não ter ocorrido. Daí a ressalva de Löwy acerca da afi-

nidade eletiva ser favorecida ou desfavorecida por certas condições históricas.

EvOcAÇõES

Nas configurações sociais distintas da arte e da política, aqui situadas no 

cenário musical do rock and roll e nas contestações marcadas pelos desejos de 

mudanças na década de 1960 e meados dos 1970, as condições históricas foram 

decisivas para a ocorrência de afinidades eletivas. Uma parte expressiva da 

produção musical do período evocava a intensa movimentação social, porém 

longe de um engajamento político explícito.
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Bob Dylan, após o comprometimento com causas políticas exibido no 

início da carreira, tornou-se particularmente reativo às cobranças de engaja-

mento por parte dos fãs e da mídia. Dylan sabia exatamente o que estava 

fazendo e da sua importância na cultura americana: não se deixou engolir 

pela atribuição de profeta que iria mostrar o caminho naqueles tempos agi-

tados. Não o faz até hoje e não é difícil encontrar em suas canções a radica-

lidade de palavras e imagens críticas da vida americana. Sua criação transitou 

pelas principais fontes da música popular norte-americana e sua poesia tra-

zia (e traz) a força e a radicalidade de um “sentimento do mundo” que tocou 

gente de todas as idades em todo lugar. A obra desse aparente “renegado” não 

deixou de sacudir consciências. Daniel Mark Epstein, um de seus biógrafos, 

autor de A balada de Bob Dylan – um retrato musical, comenta: “Algumas das 

canções tinham um impacto mensurável sobre os eventos, de um modo que 

a arte raramente tem” (Epstein, 2012: 104).

As palavras de Dylan atravessaram continentes em várias direções e 

fixaram de modo particularmente original e denso a experiência daquela 

geração. Ele nunca deixava barato, mesmo nas canções mais leves e bem-

-humoradas, em dimensões que repercutiam publicamente e transportavam 

seus ouvintes para cenários poéticos (além dos encantamentos sonoros) que 

ultrapassavam os limites do conformismo e da adaptação. Ao longo dos anos 

reafirmou em depoimentos e entrevistas: “Eu sou feliz só por poder vivenciar 

as coisas. Eu não preciso ser feliz. A felicidade é uma palavra barata” (Epstein, 

2012: 190). Milhões de fãs gostavam de sua poesia e de sua música, não ne-

cessariamente de política, mas eram convidados a partilhar de um ambiente 

estético que mantinha afinidades eletivas com a inquietação das ruas e as 

transformações da intimidade.

A letra de “Rainy Day Women #12 & 35”, uma canção jocosa que não fi-

gurou entre os maiores sucessos de Dylan, merece uma lembrança por tratar 

das reações à transgressão generalizada vivenciada na época e aludia à possi-

bilidade de contornar com ironia a solidão as punições do conservadorismo:

Well, they’ll stone you and say that it’s the end.

Then they’ll stone you and then they’ll come back again.

They’ll stone you when you’re riding in your car.

They’ll stone you when you’re playing your guitar.

Yes, but I would not feel so all alone,

Everybody must get stoned1

Epstein observa: “Dylan construiu sua letra em cima da ambiguidade 

da palavra ‘stoned’, que pode significar tanto ‘apedrejado’ quando ‘drogado’, 

‘doidão’” (Epstein, 2012: 188). “Rainy #12”, cantada de forma desafiadora, con-

tém um breve manifesto à transgressão, em um sonho de liberdade desanu-
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viada da hostilidade repressiva lançada contra comportamentos disseminados 

na juventude. Garotos e garotas reconheciam com facilidade a mensagem, e 

outros um tanto mais velhos também. Mesmo os desavisados entendiam a 

canção e assim adentravam em um terreno em que vicejava o inconformismo, 

em afinidade com algo que não lhes pertencia previamente.

No universo do rock and roll cabia de tudo, desde as interpretações ado-

cicadas dos Carpenters (uma dupla de irmão e irmã), onde se destacava a 

belíssima voz de Karen Carpenter, até o coração sangrando de Janis Joplin por 

um amor nunca alcançado. John Lennon adorava a versão de Karen Carpenter 

para “Ticket to ride”, do disco Help, conexão inusitada entre um dos mais ir-

requietos e contestadores ídolos do rock com a afinadíssima, bem comportada 

e típica garota americana. Valores e estilos de vida quase opostos encontravam 

pontos de contato através da música. 

As legiões de admiradores tendiam a se fixar em suas bandas de pre-

ferência, mas também não era de se estranhar que muitos transitassem entre 

os Carpenters ou The Hollies e os Beatles (ou Rolling Stones, The Who, The 

Doors etc.), em viagens poéticas e sonoras que iam do romantismo ingênuo à 

vontade de explodir com os limites da vida integrada. Naquele contexto de 

mudança, as consciências tornavam-se suscetíveis a esses f luxos de sensibi-

lização. No rock and roll, muitas portas estavam abertas aos ouvintes e fãs para a 

passagem do conformismo ao inconformismo, o que não quer dizer que a travessia 

fosse inevitável.

Tariq Ali, o paquistanês que foi a mais expressiva liderança estudantil na 

Inglaterra nos anos 1960, faz um comentário que indica algo no mesmo sentido:

Para alguns, isso e certo tipo de alegre misticismo definem 1968. A política tende 

a ser ignorada. Ao corrigir esse desequilíbrio, não pretendo afirmar que havia uma 

muralha da China entre a cultura pop e a política revolucionária. De fato, nos 

pontos altos do movimento, houve uma mistura forte e inebriante de ambas. Ab-

sorvemos um pouco de música e os devotos dos grupos de rock aprenderam um 

pouco de política (Ali, 2008: 205).

Ali percebe elementos convergentes e análogos entre o espírito de 

mudança dos anos 1960 e meados dos 1970 com a volumosa aventura musical 

do rock and roll. Não se objetivou uma relação “necessária”, mas uma “afinida-

de eletiva” entre a música que fazia sonhar, com palavras e sons, e os desejos 

e demandas mais amplas que motivavam a ação política.

A convergência entre as duas configurações está na presença de ana-

logias significativas e a similaridade de sentidos que acabaram por aproximá-

-las. As afinidades eletivas entre o rock and roll e o espírito de mudança e, no 

limite, com a contestação ao status quo, foi favorecida por uma determinada 

constelação de fatores históricos, sociais e culturais. O rock and roll fez parte 

da inspiração estética de milhões de indivíduos e também figurou no imagi-

nário da transformação social de parcelas da juventude. No início dos anos 
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1970, o diretor de cinema Martin Scorcese (“uma cabeça rock and roll, sabia 

as letras de todas as músicas”) considerava que “a música era um aspecto 

crítico do Zeitgeist da época” (Biskind, 2009: 156). Nem sempre é assim.

A banda californiana The Beach Boys nasceu fazendo surf music. Suas 

canções falavam de garotas, praias, pranchas, namoros e divertimentos da 

juventude dourada da Costa Oeste americana. Nos anos 1960, eles chegaram 

a disputar com os Beatles os primeiros lugares nas paradas de sucesso. Na 

época, já despontava o gênio musical do atormentadíssimo Brian Wilson, que 

havia fundado o grupo junto com seus irmãos Carl e Dennis, seu primo Mike 

Love e um amigo chamado Al Jardine. Apesar de graves problemas familiares 

por força de um pai extremamente severo, aparentemente os Wilson eram 

rapazes bem ajustados aos prazeres e confortos do american way of life. No 

entanto, não ficaram imunes à contracultura e entraram de cabeça na “cul-

tura do ácido”, o que demarcou uma profunda guinada artística e o simbolis-

mo social em torno da banda. 

Brian Wilson ficara vivamente impressionado com o disco Rubber Soul, 

dos Beatles. A seguir, os Beach Boys gravaram o álbum Pet Sounds, que trans-

portava a experiência juvenil californiana para um cenário de sensibilização 

através das drogas lisérgicas e expansão dos limites musicais. Pet Sounds se 

tornou um marco na música popular norte-americana, porém a emulação com 

os Beatles ganhou sentidos trágicos. Quando Brian ouviu Sgt. Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band foi tomado pela obsessão de produzir algo no mesmo nível, 

que se somou ao seu histórico recente de abalos psíquicos e lhe provocou 

danos que se alongaram por décadas. 

Uma das mais impressionantes realizações de Brian Wilson foi o disco 

Smile, que levou 37 anos para ser concluído e foi lançado em 2004. Considera-

do uma obra-prima, Smile conserva passagens originais produzidas na década 

de 1960 que nunca chegaram ao domínio público. Nesse ínterim, os padeci-

mentos mentais de Brian Wilson paralisaram suas atividades por longos pe-

ríodos. Paul McCartney, um admirador declarado de Brian Wilson, considera 

“God only knows” (presente em Pet Sounds) uma das mais belas canções da 

música popular americana. Em homenagem aos Beach Boys, os Beatles simu-

laram seus vocais em “Back in the USSR”, no chamado “Álbum Branco” de 1968.

Os Beach Boys não tratavam de política em suas canções, concertos ou 

entrevistas, mas acabaram por compartilhar a experiência histórica daquela 

geração no comportamento e nas incursões em novos territórios de experimen-

tação sonora. “Good vibrations”, lançada em 1966, tornou-se um grande hit que 

reproduzia as sensações das drogas lisérgicas e se afastava do bom-mocismo 

de animados jovens sob o sol da Califórnia. Os Beach Boys adentravam a vida 

“endiabrada”. Os rapazes despolitizados, que encantavam as plateias conserva-

doras pelas melodias e arranjos de voz, ultrapassavam os limites convencionais 

e estabeleciam afinidades eletivas com aspirações que eles nunca buscaram.
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A fogueira do “comportamento pouco respeitável” já ardia bem alta. Em 

1968, os Rolling Stones lançaram “Sympathy for the Devil”, uma das canções mais 

famosas e expressivas da incursão por regiões obscuras da mente e da cultura. 

Gravada entre os dias 4 e 10 de junho, ocupava a primeira faixa do disco Beggars 

Banquet e Jean-Luc Godard documentou os ensaios em seu filme One plus one.

O jornal Rolling Stone, referência no mundo do rock and roll, colocou 

“Sympathy for the Devil” em 32º lugar entre as 500 melhores canções de todos 

os tempos. Após o lançamento do disco, mentes assustadas e o sempre vigi-

lante exército dos moralistas acusaram o grupo de satanismo quando, de 

fato, a composição abordava as forças da intolerância e da violência que 

atravessaram o século XX. E, no espírito da época, a sua presença na vida 

interior dos indivíduos. As frases interpretadas por Mick Jagger mexiam com 

o “fascismo dentro de nós”, como escreveu Michel Foucault. A canção trazia 

Lúcifer como um cronista autorizado dos crimes, das crueldades, das revol-

tas e do inconformismo. Perante as tragédias do século, a “simpatia pelo 

Diabo” estilhaçava o maniqueísmo da moral dominante e ampliava a expe-

riência daqueles que se dispusessem ao embate interior com seus desejos e 

ímpetos inconfessáveis.

A letra de “Sympathy for the Devil” aborda a Revolução Russa, a Segun-

da Guerra Mundial e os assassinatos de John e Robert Kennedy: 

I stuck around St. Petersburg / When I saw it was a time for a change / Killed the czar 

and his ministers/ Anastasia screamed in vain… I rode a tank/ Held a general’s rank/ 

When the blitzkrieg raged/ And the bodies stank... I shouted out/ “Who killed the Kenne-

dys?”/ When after all/ It was you and me/ (who who, who who).2

A canção iguala os transgressores e os fora-da-lei aos “santos” e “justos”, 

além de não oferecer clemência para aqueles que se creem a salvo das impli-

cações pelas barbaridades cometidas com consentimento. No emblemático 

ano de 1968, os policiais e as forças de repressão não podiam ficar de fora:

Just as every cop is a criminal/ And all the sinners saints/ As heads is tails/ Just call me 

Lucifer / ‘Cause I’m in need of some restraint / (who who, who who)… Tell me baby, 

what’s my name / Tell me honey, can ya guess my name / Tell me baby, what’s my name 

/ I tell you one time, you’re to blame.3

A face endiabrada da vida não podia ser escondida atrás das xaropadas 

do bom-mocismo. Pela voz de Lúcifer/Jagger a moral e as crenças conformis-

tas pretensamente apaziguadoras dos demônios interiores não ocultavam o 

fato de que a violência estava perto demais para aqueles que acreditavam que 

os bons sentimentos tinham morada inequívoca dentro de si. A adesão à ordem 

e ao bom comportamento não garantia isenção ética às dores provocadas 

pelas barbaridades do século. Lúcifer rondava a História e a vida rotineira das 

pessoas, cantava Mick Jagger. A “simpatia pelo Diabo” carregava uma boa dose 

de afinidades eletivas com as transformações da década.



532

rock and roll, john lennon e a esfera pública
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
4.

02
: 5

19
 –

 5
41

, o
u

tu
br

o
, 2

01
4

jOHN lENNON E YOKO ONO, 

vENDEDORES DE SAbONETES DA PAz

Nas festas de fim de ano de 1969, ao providenciar a instalação de imensos 

outdoors em doze grandes cidades do mundo com os dizeres “The war is over, 

if you want it. Happy Christmas, John and Yoko”, o casal produziu um con-

traste com as manchetes diárias que anunciavam as tragédias da guerra no 

Vietnã. A paz imaginada tornava-se um chamamento à mobilização mundial 

de repúdio ao conflito. Inúmeras correntes de opinião inf luenciavam esses 

esforços, mas a atuação de John e Yoko alcançou a esfera pública em dimensões 

globais com destacada eficácia propagandística.

Anteriormente eles já haviam encenado o bed-in for peace na suíte pre-

sidencial do Hotel Hilton de Amsterdam. De pijamas durante uma semana, 

em cruzada de amor contra a guerra e cercados pela mídia mundial obcecada 

pela possibilidade de cenas de sexo ou algo apimentado, John e Yoko mono-

polizaram a atenção da mídia mundial “à maneira de Gandhi” (Norman, 2009: 

594) onde não faltaram música e respostas irônicas às perguntas, muitas 

vezes tolas, de jornalistas atônitos com a originalidade da manifestação. 

Consagrados jornalistas atribuíam a John apenas o papel de “palhaço”, no qual 

ele se sentiu inteiramente à vontade ao ser lido ou visto por milhões de pes-

soas no mundo inteiro durante vários dias.

Com perfeita clareza sobre a utilização da mídia como produtora de 

celebridades e diluição dos conteúdos pela própria dinâmica da sociedade do 

espetáculo, John declarou que queria “vender a paz como se vende sabonete”:

Hoje precisamos de outros métodos – o negócio é vender, vender, vender. Se 

quisermos vender a paz, vamos ter de vendê-la como sabonete. [A mídia] Coloca 

a guerra no ar todo dia, não só nos noticiários, mas nos velhos filmes de John 

Wayne e em toda porcaria de filme que a gente assiste, guerra, guerra, matar, 

matar, matar. Então dissemos: “Vamos colocar um pouco de paz, paz, paz nas 

manchetes, só para variar”... Por motivos conhecidos apenas por elas, as pesso-

as publicam o que eu digo. E estou dizendo “Paz”... Cristo fazia milagres para 

propagar sua mensagem. Pois bem, o milagre hoje são as comunicações, por isso 

vamos usá-las (Lennon apud Norman, 2009: 594).

Tariq Ali afirmou que em poucas semanas John Lennon e Yoko Ono 

haviam propagado a causa da paz em dimensões bem mais amplas do que as 

alcançadas por ele e seus companheiros em anos de trabalho organizativo. O 

casal aproveitara o lugar destacado de John no pedestal das celebridades para 

despertar a atenção do público mundial para a interrupção dos combates e a 

retirada das tropas americanas do Vietnã.

Ao bed-in de Amsterdam seguiu-se outro em Montreal, com a mesma 

repercussão. Um Beatle de pijama fez esse frenesi todo. Mensagens políticas 

pela paz eram trazidas para uma cena de intimidade desarmada, em contras-
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te com as vestimentas usadas nos comícios e manifestações. O “palhaço” 

Lennon, junto com Yoko, tocava violão, desconcertava com declarações irô-

nicas, anunciava a necessidade do amor e conduzia um ritual que nada tinha 

a ver com a seriedade militante, acompanhado minuto a minuto pelos meios 

de comunicação de massa.

A linguagem do bed-in mostrou-se inovadora em relação aos métodos 

de propaganda política até então utilizados, e também bebia dos happenings e 

das formas de contestação da contracultura. Mas, longe da ingenuidade e de 

um suposto teatralismo narcísico, John Lennon pensava na eficácia política 

desses atos:

Em Paris, as conversações da paz sobre o Vietnã só chegaram ao ponto de decidir 

o formato da mesa ao redor da qual se sentariam os delegados. E essas tratativas 

vêm ocorrendo há meses. Em uma semana na cama, nós conseguimos muito 

mais... Uma velhinha de Wigan ou Hull escreveu ao Daily Mirror perguntando se 

podiam publicar fotos minhas e de Yoko na primeira página com mais frequên-

cia. Ela disse que há muito tempo não ria tanto. Isto é fabuloso! Era o que que-

ríamos. Quero dizer, é engraçado quando duas pessoas que vão para a cama na 

sua lua-de-mel podem sair nas primeiras páginas de todos os jornais durante 

uma semana. Eu não me importaria em ficar conhecido como o palhaço do mun-

do. Não estou em busca de epitáfios (Lennon apud Norman, 2009: 595).

Mensagens vendidas como sabonetes para a paz e o humor das idosas 

de Wigan faziam a delícia da atuação pouco convencional de John e Yoko. Não 

se imagina que Tariq Ali e seus companheiros conseguissem angariar a sim-

patia das velhinhas moradoras dos arredores das grandes cidades inglesas. 

Apesar do massacre sofrido anos antes na América, quando afirmou que os 

Beatles eram mais populares que Jesus, John Lennon, o ídolo do rock and roll, 

conquistava adeptos em todo o mundo para a causa da paz.

Apesar das críticas, que não foram poucas, a pregação de John Lennon 

contou com um grau de confiabilidade semelhante às suas realizações artís-

ticas que haviam encantado tanta gente. Ele e Yoko jamais quiseram ocupar 

um lugar diverso daquele reservado aos artistas que se manifestavam livre-

mente sobre o rumo dos acontecimentos e não se comprometeram duradou-

ramente com nenhuma corrente ideológica.

Na segunda metade da década de 1970, em outra guinada, John Lennon 

recolheu-se ao lar, acompanhou dedicadamente os primeiros anos de vida de 

seu filho Sean e passou algum tempo sem gravar. Ele fazia um acerto de con-

tas consigo mesmo e deixava os negócios nas mãos de Yoko Ono. Precisava 

tratar de ser um pai de verdade, algo que não havia conseguido com Julian, 

fruto de seu casamento com Cynthia Powell. Ele buscava fortalecer laços em 

sua vida privada depois do sucesso mundial, muito dinheiro, mulheres à 

vontade, drogas em profusão e instabilidade emocional.
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Para dar conta das reviravoltas das posições de John Lennon, o conceito 

de “esfera pública” merece ser aplicado de forma mais larga, pois ele não pre-

tendia vocalizar uma “racionalidade moralmente pretensiosa”. Na obra de Jürgen 

Habermas, os portadores dos discursos parecem perseverar de forma idealiza-

da e contínua em suas posições até a consagração do melhor argumento no 

debate público, quiçá avançando na direção de uma “comunicação não distor-

cida”, destino esperançoso compreendido nas ideias do pensador alemão. Uma 

breve definição assim está formulada em Mudança estrutural da esfera pública:

Ao mesmo tempo, tudo o que, sob tais condições, resulta do tirocínio público, 

pretende ter racionalidade; de acordo com a sua própria concepção, uma opinião 

pública nascida da força do melhor argumento, demanda aquela racionalidade 

moralmente pretensiosa que busca conjuminar o certo com o correto (Habermas, 

1984: 72).

Sem se deixar subtrair em nenhum momento do papel de contestador, 

ou de “palhaço”, as atitudes e opiniões de Lennon foram marcadas pela des-

continuidade e pela surpresa. Inventava, desafiava, desistia, expunha suas 

inquietações interiores e recorria com frequência a doses de autoironia que 

o tornavam um portador extravagante e, nesse sentido, pouco canônico, de 

discursos na esfera pública. Nesse aspecto, talvez a contribuição da cultura 

do rock and roll tenha sido a destituição de certa solenidade na manifestação 

de argumentos e impressões para audiências mundiais. Lideranças de movi-

mentos, políticos, jornalistas, cientistas, literatos, polemistas e intelectuais 

de diversas origens, que povoam a imagem da esfera pública de Habermas, 

em nada se parecem com o Beatle que vendia sabonetes para a paz ou desper-

tava o riso frouxo das velhinhas inglesas. 

O percurso de Lennon pode caber nas palavras de Zygmunt Bauman, 

quando este afirma que a possibilidade de uma “comunicação não distorcida” 

(com sua perfeição pelo consenso e exclusão do desacordo) é um “sonho de 

morte que cura radicalmente os males da vida de liberdade” (Bauman, 1998: 

249). Bauman, que considera Habermas um pensador indispensável à com-

preensão da modernidade, acentua, em outro sentido, a tolerância e a presen-

ça do diverso em que o embate das opiniões não projeta uma síntese que 

unifica os atores interessados na disputa:

Se o monoteísmo significa falta de liberdade, a liberdade nascida da realidade 

politeísta não implica, em oposição a seus detratores, niilismo. Ser livre não 

significa não acreditar em nada: significa é acreditar em muitas coisas – dema-

siadas para a comodidade espiritual de obediência cega; significa estar cons-

ciente de que há demasiadas crenças igualmente importantes e convincentes 

para a adoção de uma atitude descuidada ou niilista ante a tarefa da escolha 

responsável entre elas; e saber que nenhuma escolha deixaria o escolhedor livre 

da responsabilidade pelas suas consequências – e que, assim, ter escolhido não 

significa ter determinado a matéria de escolha de uma vez por todas, nem o 

direito de botar sua consciência para descansar (Bauman, 1998: 249).
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Bauman resiste à ideia da polifonia ultrapassada por crenças aprimo-

radas que acabam por assegurar a regra do consenso. A polifonia é o próprio 

campo de imaginação do viver, que em nada se parece com a “comodidade 

espiritual” de patamares de racionalidade que se sucedem na produção de 

consensos, mesmo que transitórios. A premissa de Bauman é a permanência 

e onipresença da ambivalência na modernidade, que o inclina a rejeitar pro-

jetos ordenadores com forte parentesco com o “ideal de perfeição” sob garan-

tias de uma racionalidade expansiva.

Em outra vertente da crítica, Anthony Giddens, no ensaio “O guru im-

provável: relendo Marcuse”, questiona o uso apenas “metodológico” da teoria 

psicanalítica de Freud como modelo para situações dialogais na sociedade por 

parte de Habermas:

Habermas deixou poucas indicações do quanto ele aceitava o conteúdo dos es-

critos de Freud. A esse respeito, sua apropriação de Freud contrasta claramen-

te com a de Marcuse, e isso tem consequências sobre o trabalho posterior de 

Habermas. Pois o conceito de situação ideal do discurso, interessante como 

possa ser em si mesma, mantém-se num nível especialmente cognitivo. O que 

acontece com afeto, sexualidade, amor, ódio e morte? (Giddens, 1998: 276, gri-

fo do autor).

O ponto de apoio da elaboração de Giddens é o conceito de “ref lexivi-

dade” entendido como incorporação de informação renovada em todos os 

domínios da vida social e a capacidade de monitoração ref lexiva da ação, em 

uma teoria da reprodução social que recupera “a qualificação e o caráter pas-

sível de aprendizado da participação cotidiana dos atores nas práticas sociais” 

(Giddens, 1998: 310), como aparece no texto “Sobre trabalho e interação em 

Habermas”. A démarche teórica não se desfaz da racionalidade argumentativa 

do discurso, mas chama a atenção para o que a ultrapassa.

Portanto, para Bauman e Giddens, a “situação ideal do discurso” ou a 

“comunicação não distorcida” se caracteriza por uma projeção idealizada dos 

efeitos da racionalidade sobre o debate público. A vida da liberdade, das con-

vicções e variedades de discursos não converge para um patamar em que as 

distorções estarão finalmente superadas, ou que um desejado consenso seja 

obtido através de uma aquisição de verdade laboriosamente debatida e reti-

ficada na esfera pública pelo encontro dos argumentos e contra-argumentos. 

O que se quer destacar aqui é a crítica à “perfeição” e à autorização de sua 

presença pública como porvir pretendido.

Como lidar, então, com um discurso que se desmente, que se autoiro-

niza, e, na sua pretensão de avançar politicamente, não pretende mais do que 

uma presença temporária na esfera pública? A participação social de John 

Lennon sempre funcionou à base de fantasia, imaginação, provocação, inci-

tação e do exercício de uma radicalidade que se encerrava em si mesma e 

deixava a lembrança para um próximo episódio onde quiçá poderia ser exer-
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cida novamente. No entanto, em virtude da ampla popularidade obtida atra-

vés do rock, alcançava uma eficácia superior a muitos discursos devidamente 

instalados nas redes dialógicas da sociedade. A voz de John Lennon, ouvida 

por gente de todo lugar, escapava aos formatos políticos já consagrados. 

Em sua reclusão, a partir de meados dos anos 1970, John Lennon apa-

rentava estar à margem de tudo. A atitude provocou decepções e críticas 

generalizadas, geralmente atribuídas ao seu casamento com Yoko Ono, às 

quais ele respondeu na canção “Watching the wheels”, do disco Double fantasy, 

lançado em 1980, ano de sua morte:

People say I’m crazy doing what I’m doing

Well they give me all kinds of warnings to save me from ruin

When I say that I’m o.k. well they look at me kind of strange

Surely you’re not happy now you no longer play the game

People say I’m lazy dreaming my life away

Well they give me all kinds of advice designed to enlighten me

When I tell them that I’m doing fine watching shadows on the wall

Don’t you miss the big time boy you’re no longer on the ball

I’m just sitting here watching the wheels go round and round

I really love to watch them roll

No longer riding on the merry-go-round

I just had to let it go

Ah, people asks me questions lost in confusion

Well I tell them there’s no problem, only solutions

Well they shake their heads and they look at me as if I’ve lost my mind

I tell them there’s no hurry

I’m just sitting here doing time

I’m just sitting here watching the wheels go round and round

I really love to watch them roll

No longer riding on the merry-go-round

I just had to let it go

I just had to let it go

I just had to let it go4

John parecia bastante satisfeito por estar em casa “fazendo pão” e 

cuidando de Sean. Desta vez suas preocupações eram outras e fazia eco às 

palavras de Yoko Ono: “Ao libertar as pessoas da vida familiar, eles as jogam 

na armadilha do capitalismo. Para acelerar o capitalismo, é melhor que todos 

sejam solteiros. Não há lugar para emoções da família e das relações pessoais” 

(Ono apud Scheff, 2012: 58).
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Se ele havia aderido às iniciativas políticas de Tariq Ali, Abbie Hoffman, 

Jerry Rubin e se aproximado dos Panteras Negras e posteriormente não pou-

para críticas às demandas por dinheiro e incentivo à violência, não seria 

agora que se submeteria a injunções exteriores. Continuava a opinar livre-

mente e, na sua irresistível tendência de mudar, Lennon ironizou sua canção 

“Power to the people”, que foi cantada em grandes manifestações de massa 

contra a guerra no Vietnã, “composta em um estado de dormência em que eu 

queria ser amado por Tariq Ali e sua turma” (Lennon apud Sheff, 2012: 273). 

Disse com todas as letras que não faria algo assim de novo.

John Lennon jamais dissolveu a sua condição de artista e o exercício 

amplo de criação mesmo durante o comprometimento mais intenso com cau-

sas políticas ou nos laços com lideranças expressivas de movimentos da 

época. A sua margem de liberdade não suportava “opiniões convenientes”, 

mesmo que essa liberdade acabasse por denunciar os seus próprios passos 

mal dados. Tudo isso era exposto publicamente e, portanto, trazido ao debate 

das opiniões.

O irrequieto e sempre insatisfeito Lennon continuava fiel ao inconfor-

mismo que encarnou o espírito desafiador das ideias e esperanças mais con-

tundentes de sua geração. Quando resolveu se retirar, o fez com a indepen-

dência e a liberdade de sempre. No jogo permanente e dinâmico da argumen-

tação e contra-argumentação na esfera pública, os “palhaços” do rock and roll 

contribuíram para posturas que ampliaram o escopo das opiniões e das ações.
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NOTAS

1 Bem, te apedrejarão e dirão que é o fim / Então eles te ape-

drejarão e depois voltarão / Eles te apedrejarão quando você 

estiver andando em seu carro / Eles te apedrejarão quando 

você estiver tocando seu violão / Sim, mas eu não me sen-

tirei tão sozinho / Porque todo mundo tem que ficar doidão.

2  Estava por perto em São Petersburgo / Quando vi que era 

tempo de uma mudança / Matei o Czar e seus ministros / 

Anastásia gritou em vão... Montei em um tanque / Manti-

ve a posição de General / Quando a blitzkrieg estourou / E 

os corpos federam... Gritei alto / “Quem matou os Kenne-

dys? ” / Quando, no f inal das contas / Fui eu e você/ 

(Quem? Quem?)

3  Assim como todo policial é um criminoso / E todos os pe-

cadores são santos / E cara é coroa / Simplesmente me cha-

me de Lúcifer / Porque preciso de alguma restr ição / 

(Quem? Quem?)... Diga-me amor, qual é o meu nome / Diga-

-me querida, pode adivinhar meu nome / Diga-me amor, 

qual é o meu nome / Eu direi uma vez, você é a culpada.

4  As pessoas dizem que eu sou louco por fazer o que faço / 

Bem eles me dão todos os tipos de conselhos para me sal-

var do fracasso / Quando eu digo que eu estou o.k, bem 

eles olham para mim de um jeito estranho / Com certeza 

você não está feliz agora que você já não joga (mais) o 

jogo / As pessoas dizem que eu sou preguiçoso fazendo de 

minha vida apenas sonhos / Bem eles me dão todos os 

tipos de conselho feitos para me iluminar / Quando eu 

lhes falo que eu estou bem assistindo sombras na parede 

/ Você não sente falta do menino daquele tempo grandio-

so, que você não é mais?

 Eu estou apenas sentado aqui olhando o movimento / Eu 

realmente adoro ver o movimento / Já não monto no car-

rossel / Eu apenas tive que deixar rolar

 Ah, as pessoas fazem perguntas, perdidas em confusão / 

Bem, eu lhes digo que não há problemas, só soluções, / 

Bem, eles balançam suas cabeças e me olham como se eu 

tivesse perdido a razão / Eu lhes digo que não há nenhuma 

pressa / Eu apenas estou sentado aqui “fazendo hora”
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 Eu estou apenas sentado aqui olhando o movimento / Eu 

realmente adoro ver o movimento / Já não monto no car-

rossel eu apenas tive que deixar ir / Eu apenas tive que 

deixar rolar / Eu apenas tive que deixar rolar / Eu apenas 

tive que deixar rolar.
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ROcK AND ROll, jOHN lENNON 

E A ESFERA PúblIcA

Resumo

O artigo se propõe a distinguir as “afinidades eletivas” 

entre o rock and roll e a atmosfera de contestação dos anos 

1960. Retorna à intensa atividade criativa da música po-

pular naqueles anos e a imensa repercussão que o rock 

alcançou em enormes parcelas da juventude para exami-

nar compatibilidades mais sutis entre a política e a cul-

tura, para além de vínculos “necessários” entre as duas 

esferas sociais. Nesse sentido, destaca bandas e sugere 

interpretações para algumas canções, ao lado de se ater 

a trajetos particularmente significativos, como o de John 

Lennon, para discutir a inf luência da música na esfera 

pública, que ampliou o escopo das opiniões e das ações.

ROcK AND ROll, jOHN lENNON 

AND THE PUblIc SPHERE

Abstract

The article aims to distinguish the “elective affinities” 

between rock and roll and the atmosphere of dispute of 

the 1960s. It returns to the intense creative activity of 

popular music in those years and to the enormous impact 

rock had on a significant portion of youth in order to ex-

amine subtler compatibilities of politics with culture, in 

addition to the “necessary” connections between these 

two social spheres. In this sense, it highlights some 

bands and analyzes some songs as well as significant tra-

jectories, such as John Lennon’s, in order to discuss the 

influence of music on the public sphere, which broadened 

the scope of opinions and actions.
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Rock and roll; 

Política; 

Cultura; 

“Afinidades eletivas”.
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Neste artigo fazemos uso da antropologia e da sociologia para analisar o im-

pacto da cultura e do social na regulação das representações, classificações 

e práticas entre agentes do Estado e os “pobres”. Em particular, ao tratar do 

tema da pobreza (ou das políticas para combatê-la) emerge uma infinidade 

de estudos que enseja múltiplas formas de leitura, análises, interpretações, 

recortes e vieses teóricos diferentes. Por esta razão, gostaríamos de esclare-

cer que a conceituação de pobreza com a qual trabalhamos afasta-se tanto do 

campo epistemológico da Economia, exatamente porque este limita a pobreza, 

em grande medida, aos aspectos de renda e ao acesso ao consumo, quanto 

das abordagens utilizadas pela Ciência Política, que tende a priorizar as aná-

lises sobre a eficácia das políticas. Conforme salienta Peirano (2006: 122):

Para os cientistas políticos, o tema sugere, imediatamente, questões de justiça, 

participação política, direitos sociais. O antropólogo propõe-se, em relação à 

mesma questão, perguntas mais simples: O que é um cidadão? Qual a concepção 

que distintos grupos têm de cidadania? Por meio de que símbolos é possível 

detectar essas formulações?

Tanto para o sociólogo quanto para o antropólogo, seria interessante 

então analisar o Estado, a partir de sua construção social, como uma institui-

ção que forma grupos e produz identidades. Nesse sentido, pretendemos 

discutir o processo lento, conf lituoso e diverso da construção de políticas 

públicas, divergindo da visão que enxerga o Estado como uma instituição 
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homogênea, universal e acabada. Strobel (2008: 65), por exemplo, afirma que 

a conceituação de pobreza não pode se restringir ao aspecto da renda, tendo 

em vista que o processo de pauperização apresenta múltiplas formas, nas 

quais, às vezes, intervêm aspectos simbólicos, políticos, sociais e econômicos. 

Afirma, ainda, que mesmo o discurso da exclusão pode ser interpretado como 

reducionista, na medida em que ele unifica as situações e acaba por impor 

uma imagem muito simples de sociedade dual dividida entre aqueles que 

estão in (dentro) e aqueles que estão out (fora) do acesso a bens, serviços e 

direitos sociais. O autor argumenta que a utilização do conceito de exclusão 

pode servir ora como um meio de silenciar os pobres1 e naturalizar o fenôme-

no da precariedade, ora como um artifício retórico para acomodar a situação.

As análises sobre as políticas públicas de combate à pobreza no Brasil 

(em especial aquelas feitas pela Ciência Política) utilizam, de forma recor-

rente, a política em si (e seus objetivos), para pensar as consequências 

dessa ação pública, sem, no entanto, dar importância à construção social da 

produção dos discursos políticos e sem avaliar a defasagem entre as normas 

institucionais e as práticas cotidianas. Assim, ora tomam a política como 

um “ente” que possui uma racionalidade estratégica, direcionando seus 

interesses para a população-alvo, ora analisam os impactos da política sobre 

o grupo em questão, procurando medir a eficácia de tais ações. Porém, isto 

não quer dizer que os efeitos previstos se concretizam ou que outros ocor-

ram necessariamente.

Nesse sentido, dentro desta ampla questão fizemos um recorte espe-

cífico sobre os discursos, as representações e as práticas (sobretudo morais 

e simbólicas) dos atores do Estado em relação aos pobres beneficiários ou 

candidatos ao Programa Bolsa Família (PBF). Para tanto, realizamos um tra-

balho de campo sobre o cotidiano de um grupo de “beneficiários” desse pro-

grama em uma periferia do Estado do Rio de Janeiro. Sob este olhar, propomos 

discutir duas questões principais: o processo de estigmatização social (e 

humilhação moral) no setor de cadastramento do Programa Bolsa Família e 

as percepções dos beneficiários sobre os critérios da escolha estatal. 

Há décadas, acumula-se uma vasta produção acadêmica voltada para 

a conceituação das desigualdades sociais e da pobreza como fenômenos so-

ciais. Mapear essas referências seria uma tarefa inesgotável. Assim, esta 

discussão teórica apresenta apenas parte do debate, com o objetivo de cons-

truir um pano de fundo mais geral, sobre o qual desdobraremos nosso tema 

de pesquisa. Por um lado, trataremos a pobreza sob seu aspecto cultural e 

moral e, por outro, analisaremos as distinções sociais sob o plano das fron-

teiras simbólicas. Este tipo de enfoque não tem sido tão aprofundado no 

âmbito das Ciências Sociais, poucos são os estudos que abordam as represen-

tações coletivas e a dimensão simbólica em torno do funcionamento dos 

grupos sociais em relação ao Estado. 
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Na verdade, é preciso insistir sobre as dimensões sociopolíticas, mui-

tas vezes negligenciadas, face ao desenvolvimento da pobreza. De acordo 

com Strobel (2008: 71) seria necessário, por um lado, analisar as formas de 

exclusão simbólica e de estigmatização de grupos sociais compreendidos 

como diferentes (ou desviantes). Por outro, seria interessante investigar os 

processos (institucionalizados ou não) de supressão de direitos que repre-

sentam formas clôture de uma comunidade local, profissional e nacional. 

A questão da pobreza ganhou mais visibilidade no âmbito estatal a 

partir da crise dos anos 1980, quando se generalizou uma série de debates 

públicos sobre como enfrentá-la. Todavia, é nos anos 1990 que se assume 

(tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina e do mundo), 

mais sistematicamente, a necessidade do combate à pobreza, diante da 

constatação de que as reformas econômicas realizadas (ligadas ao mercado 

e à reestruturação produtiva) não seriam suficientes para gerar uma recu-

peração que levasse à redução significativa da pobreza. É nesse contexto 

que emergem, ainda na década de 1990, as políticas de transferência de 

renda, a maior delas aparecendo em cena no Brasil nos anos 2000: o Pro-

grama Bolsa Família. Tal nomeação que centraliza o papel da família (e em 

particular o papel da mãe2 neste processo) no interior da política se asse-

melha às def inições de outros programas de transferência de renda na 

América Latina, tais como: Programa de Asignación Familiar, em Honduras 

(1990), Mi Família, da Nicarágua (2000) e Famílias en Acción, da Colômbia 

(2001). Aqui no Brasil, o Programa Bolsa Família vai ganhando, gradativa-

mente, apoio de um amplo leque de forças políticas de matizes ideológicos 

variados e da opinião pública, embora também enseje um conjunto amplo 

de controvérsias. 

Na medida em que as políticas sociais de combate à pobreza e de 

desenvolvimento econômico vêm organizando e prescrevendo “merecedores” 

das políticas sociais (ver Steensland, 2006), por fazerem parte da categoria 

de pobres, acreditamos ser fundamental investigar como e através de que 

processos se organiza a compreensão do que é ser pobre e que repercussões 

isso tem entre as famílias beneficiárias de um programa de transferência 

de renda brasileiro. 

UmA bREvE HISTóRIA DO PbF 

Como um eixo norteador do antigo Programa Fome Zero,3 o Programa Bolsa 

Família, criado em 2003, insere-se no projeto político do Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva. Este programa tem origem na unificação de outros não 

contributivos já existentes no Governo Fernando Henrique Cardoso, a saber: 

o Bolsa Escola, o Cartão Alimentação, o Auxílio-Gás e o Bolsa Alimentação, 

todos criados no período 2001-2003.4 
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Em pouco tempo, o PBF tornou-se o maior programa de combate à po-

breza no Brasil e um dos maiores do mundo; até março de 2013, atendia a mais 

de 13 milhões de famílias, segundo dados do Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS, 2013).5 Em seu desenho, o PBF apresenta basi-

camente dois objetivos: o alívio imediato da pobreza, através da transferência 

direta de renda para famílias pobres, priorizando as mulheres como respon-

sáveis pelo benefício, e o exercício de direitos sociais básicos relacionados à 

saúde e à educação, com a finalidade de romper com o ciclo intergeracional 

de reprodução da pobreza.

Os debates públicos e acadêmicos sobre o Programa Bolsa Família têm 

se concentrado, notadamente, em avaliar a eficácia do Programa: sua focali-

zação na população considerada pobre, o cumprimento das condicionalidades 

relativas à frequência escolar das crianças e o acesso à saúde e à segurança 

alimentar. Ou seja, a maioria dos estudos até aqui produzidos se dedica, so-

bretudo, a analisar os impactos do PBF sobre a população beneficiada, isto é, 

objetiva medir o grau de aproximação ou de distanciamento dos resultados 

obtidos frente às metas estabelecidas pelo próprio Programa. Nosso interesse 

em pesquisar o Programa Bolsa Família é de outra ordem. 

Gostaríamos de contribuir para a ref lexão sobre as políticas públicas 

como um conjunto de concepções e ações que afetam a sociedade, ou parte 

dela, para além de seus objetivos declarados. Tais efeitos podem ser de natu-

reza simbólica, inscrevendo-se no tecido relacional de uma comunidade, 

gerando novas formas de solidariedade e tensões entre grupos sociais. 

Nosso olhar sobre a temática da pobreza envolve uma discussão em 

torno de três objetivos. Em primeiro lugar, buscamos compreender como os 

candidatos ao benefício interpretam e negociam, com os operadores do Pro-

grama, as categorias por eles imputadas. Em segundo, procuramos explorar 

em que medida o grupo de beneficiários passa a se perceber e ser percebido 

como um grupo social diferenciado no setor de cadastramento. Basicamente 

perseguiremos duas questões: 1) em que consistiria essa diferenciação? e 2) 

que valores (ou múltiplas moralidades) são aplicados pelos beneficiários e 

candidatos, para justificar a participação (ou não) no Programa? 

Neste nível de análise, gostaríamos de compreender em que medida 

esses profissionais tipificam a população de baixa renda e os “merecedores” 

do benefício, além de entender a lógica pela qual os agentes implementado-

res do Bolsa Família produzem tais tipificações, ou seja, quais seriam os 

instrumentos (burocrático, econômico, moral e/ou conhecimento dos can-

didatos) acionados para legitimar e certificar suas posturas. Apresentaremos, 

ainda, os critérios de justificação usados pelos beneficiários para explicar 

o fato de serem “merecedores” do benefício e a maneira pela qual percebem 

sua trajetória após receberem um recurso assistencial. Sofrem constrangi-

mentos e ∕ou controles particularmente relacionados à sua posição de depen-
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dentes do Estado? Em síntese, buscamos apreender o movimento de consti-

tuição da “carreira moral” dos beneficiários, quando, concomitantemente, o 

“controle disciplinar” (Goffman, 1987) passa a ser exercido sobre eles na es-

fera pública. A ideia, então, é pensar como se cria, a partir de uma identifi-

cação formal e informal, uma imagem pública dos beneficiários, através da 

qual estes precisam ser moralmente vigiados, controlados e, até mesmo, 

punidos, se necessário. 

Para compreender melhor a complexidade da formação do status de 

beneficiário, percorremos diversas esferas (formais e informais) no con-

texto de pobreza de Itaboraí (periferia da região metropolitana do Rio de 

Janeiro) por onde esses indivíduos passam, tais como: escolas, postos de 

saúde, coordenação do Bolsa Família e o setor de cadastramento, Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), restaurante popular e a própria 

vizinhança. Através da observação participante podemos dizer que as re-

lações estabelecidas entre beneficiários e não beneficiários (atores insti-

tucionais e vizinhos) fundam-se em uma matriz moral, com a presença de 

fofocas, julgamentos morais e controles sociais específicos, que se desen-

volvem em torno da figura do beneficiário. A partir deste estudo sobre as 

interações cotidianas dos pobres, vemos avançar um processo de diferen-

ciação simbólica entre pessoas que dependem do serviço de Assistência 

Social e pessoas que não dependem de tal serviço. Vejamos agora como 

ocorre a construção de processos de estigmatização social, humilhação 

moral e a internalização da vergonha por ser beneficiário de um programa 

de combate à pobreza. 

ESTIGmATIzAÇÃO SOcIAl, HUmIlHAÇÃO E vERGONHA

Setor de cadastramento

Gostaríamos de analisar como, ao se tornarem beneficiários de um programa 

de transferência de renda, as pessoas passam a vivenciar experiências de 

humilhação e de preconceito que marcarão suas trajetórias no âmbito insti-

tucional (relacionadas, de modo geral, ao Programa Bolsa Família) e na vida 

social do bairro. Aqui se torna importante mencionar que a função do cadas-

tramento do PBF não é eleger beneficiários, mas somente incluir os candida-

tos à bolsa no sistema federal chamado CADÚNICO.6 

Uma beneficiária de nome Adelir7 afirma que, no momento de reali-

zação do cadastro, viveu a experiência da humilhação. “Naquele dia ali, eu 

me senti humilhada. Tem muita gente que desiste por isso, né? Falei que 

estava passando necessidade... e eles já te tratam com desconfiança, acha 

que você tá mentindo”. Para Luciana, a questão mais problemática é a depen-

dência financeira com relação ao Estado. Este é o fator que mais a constran-

ge como beneficiária:
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Ahhh, é muito humilhante não ter trabalho e ficar só recebendo dos outros. Você se 

sente inútil. A pessoa quer trabalhar e ganhar pelo seu próprio esforço e não ir no 

banco para ganhar dinheiro do Governo. Parece que é até um favor, né? Lá na fila, 

ninguém fala nada de sentir vergonha, mas, na hora de receber, tem um monte de 

colega que esconde o cartão. Lá na fila, às vezes a gente escuta alguns comentários, 

tipo: “lá vem eles, ficam aí só encostados no dinheiro dos outros”. É muito ruim.

Afirmando sofrer constrangimentos, outra beneficiária de nome Naia-

ra salienta que a humilhação sofrida foi exercida, sobretudo, pelas atendentes 

do setor de cadastramento no âmbito da coordenação do Bolsa Família. 

Elas dizem: “É só isso mesmo, querida”. “O Governo não vai dar mais nada não!”. 

“Vocês têm que trabalhar!”. “Não tem mais nada não!”. Aí eu nem vou mais lá na 

casa amarela8 porque não quero ser maltratada. Elas lá ficam falando para qual-

quer um ouvir: “Vocês ficam na farra e não querem nada, só ganhar dinheiro fácil!”

A maioria dos beneficiários se sente desconfortável ao interagir com 

os atendentes da coordenação do PBF. De fato, verificamos (durante nossa 

observação participante) a existência de um conjunto de problemas que en-

volvem a interação dos beneficiários com os profissionais que trabalham na 

gestão do PBF naquele espaço: preconceitos, julgamentos morais, situações 

de constrangimento e humilhação. Estas adversidades são relatadas tanto 

pelos beneficiários quanto pelo próprio corpo técnico vinculado ao Programa 

(sobretudo as Assistentes Sociais e as Agentes de Saúde) que tentam redire-

cionar as condutas dos atendentes da “porta de entrada” para que elas se 

desviem de práticas discriminatórias. 

Tais controles sociais induzem a um processo classificatório moral, 

tornando pública a imagem negativa do beneficiário. A ideia de “má reputação” 

(Goffman, 1988: 80) nos ajuda a compreender melhor o desenvolvimento de 

diversas categorias valorativas sobre a figura do beneficiário, tais como: 

“gastam dinheiro com cachaça”, “deixam as crianças largadas”, “eles são apro-

veitadores”, “vagabundos” etc.

Ao mesmo tempo em que se desenvolve uma relação pautada no cons-

trangimento e humilhação, há outras situações em que, sob a égide da lógica 

administrativa, a demanda do candidato (cadastramento) ou beneficiário 

(recadastramento) é feita rapidamente, sem envolvimento da atendente, cum-

prindo sua função burocrática de preenchimento dos dados. Vejamos o caso 

relatado por Maria: 

Foi uma coisa assim, direta: ela começou a fazer várias perguntas, muitas mes-

mo, e foi preenchendo, marcando, e aí eu perguntei quando eu ia receber e ela 

falou: “isso aí é lá com o Governo Federal. Eu não sei de nada”. Depois que ela 

acabou, me deu um papel com o telefone e falou: “Pode ir, tá feito”.

No mesmo contexto, pode se desenvolver ainda outro tipo de interação 

do atendente com o candidato (e/ou beneficiário), na qual os atendentes oferecem 

recursos e encaminhamentos à demanda. É o que aparece na fala de Jucélia: 
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Quando eu fui, assim, até que a mulher preencheu meus dados direitinho, per-

guntou se eu queria, se estava faltando alguma coisa. Eles me ajudaram assim... 

a mulher falou dos cursos que tinha, que eu tinha que pesar meu filho que es-

tava muito magro na época. Aí ela me deu o telefone do posto que pesa lá.

Nesse sentido, poderíamos analiticamente tipificar essas interações 

de três formas: 

Tipificação da Interação
Atendente              Candidatos e Beneficiários

Interação 
Estigmatizante

Ofensas e humilhações objetivam destruir a 
fachada do beneficiário.

Interação 
Burocrática

Função administrativa de preenchimento do 
cadastro ou do recadastramento. A rapidez e a 
eficácia movem a ação dos atendentes.

Interação 
Assistencial

Acontece quando os atendentes fornecem 
orientações, indicações e encaminhamentos.

Quando se trata da situação de (re)cadastramento, as interações de 

candidatos e/ou beneficiários com os atendentes podem se desenvolver basi-

camente de três formas: 1) interação estigmatizante: nas quais as ofensas e 

as humilhações objetivam destruir a fachada do beneficiário; 2) interação 

assistencial: quando os atendentes fornecem recursos de auxílio como, por 

exemplo, encaminhamentos; e 3) interação burocrática: atendentes exercem 

função administrativa de preenchimento do cadastro ou do recadastramento. 

Em outras palavras, no âmbito do atendimento, os profissionais reali-

zam julgamentos normativos variados, acabando por atravessar a fronteia 

virtual entre “burocracia” e “cultura”. Os próprios profissionais oscilam entre 

a lógica racional/legal (quando interagem de forma assistencial ou burocrá-

tica) e as avaliações valorativas (em que a moralidade e o estigma se apresen-

tam de forma mais forte). 

Pretendemos agora mostrar como os atores institucionais percebem a 

trajetória dos candidatos ao Programa Bolsa Família, desde a fase de cadas-

tramento até o momento de se tornarem beneficiários do Programa, quando 

passam a cumprir as exigências da política. Como visualizam suas interações 

com o conjunto de beneficiários? O que destacam como mais importante no 

contexto da interação? Existiria um processo de degradação da imagem do 

beneficiário, chegando a ser desqualificado moral e socialmente? Estas ques-

tões nortearam esta parte de nossa análise.
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De imediato, Élida (Assistente Social) aponta efeitos não premeditados 

do Programa, destacando a emergência de preconceitos relacionados à figura 

do beneficiário. Vejamos sua fala:

Acho que o Bolsa é como se fosse uma humilhação, e a própria pessoa que vai 

receber vai incorporando esse pensamento de que é miserável, né? Acho que 

quando o Governo pensou nisso foi pra ajudar a suprir as necessidades, mas as 

pessoas acabam se sentindo humilhadas... Até porque o valor é muito pequeno. 

E pra receber precisa de tanta coisa...

Já Cacilda (Agente de Saúde) percebe uma diferença no grau de humi-

lhação relacionado ao valor do benefício; assim, quanto mais baixo o valor, 

maior seria a possibilidade de os beneficiários sentirem vergonha ou passa-

rem por situações humilhantes. Cacilda também percebe que os beneficiários 

sentem vergonha, sobretudo quando o nome deles consta na ficha de atendi-

mento do Serviço Social. 

É, eles têm vergonha, mas disfarçam, tentam não demonstrar... Quando a gente 

pergunta sobre isso, aí eles desconversam. No dia a dia, que eles têm mais ver-

gonha do que o medo da denúncia, porque quando bate o nome lá, eles pensam: 

“Já vão me tratar como um pobre coitado.” [...] Eu acho que as pessoas mais hu-

mildes têm ainda mais vergonha de estar recebendo o Bolsa. Tem um caso de 

uma senhora que recebe 30 e poucos reais, que foi pra resolver um problema do 

cartão, e não consegue ficar em lugar fechado. Foi um dia, demorou muito, voltou 

no outro, e tava demorando e ela disse: “Eu não vou ficar na fila por causa de 30 

e poucos reais. Eu preciso, mas eu não vou ficar na fila”. Se sentiu humilhada 

nessa situação. Aí depositaram o dinheiro, mas ela já tinha desistido. 

Assim, Cacilda – corroborando a ideia de Duvoux (2009) – afirma que o 

sentimento de vergonha e a incorporação do estigma não aparecem como 

aleatórios entre os beneficiários. Quanto mais humildes (para usar a expres-

são de Cacilda), ou quanto mais resilientes (nos termos de Dubois, 2010), 

maior é a chance de submissão a processo de humilhação e de aceitação da 

imputação do estigma. Isto pode ter relação com a falta de um repertório 

educacional mínimo para a consecução da reação e enfrentamento do estigma. 

O silenciamento, sobretudo entre os mais humildes, representa, muitas vezes, 

a aceitação de sua condição, o que podemos observar nas filas de cadastra-

mento para o recebimento do Bolsa Família. 

No que se refere a constrangimentos específicos sofridos por essa po-

pulação, Raquel (professora) avalia que os beneficiários investem o dinheiro 

de uma forma errônea e, ao fazê-lo, atraem, por consequência, julgamentos 

morais negativos. Assim, segundo ela: 

Já ouvi falar: “Ah, você é um esfomeado...”. “Ao invés de dar dinheiro, por que 

não faz outra coisa?”, mas isso é mais para fora da comunidade. Eu, particular-

mente, não gosto porque eu gosto de programas que incentivam. Só não gosto 

de como é utilizado. Por isso que eu acho que poderia ter uma fiscalização maior. 

Porque pode estar sendo utilizado para o vício. 
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De acordo com as percepções dos agentes institucionais, o aspecto da 

humilhação geralmente se relaciona à posição de precariedade do sujeito que, 

ao precisar solicitar o beneficio, passa a ser classificado como miserável (leia-

-se “esfomeado”), o que produz um sentimento de vergonha e constrangimen-

to constante. Já para Paula (estagiária de Serviço Social), os beneficiários não 

se sentem humilhados pelo recebimento do benefício em si, mas, sim, pelo 

atendimento que recebem principalmente:

[...] no âmbito da coordenação do Bolsa Família. Na recepção, as pessoas que 

trabalham lá se sentem as donas. Aí, já atende beneficiário, do tipo: “Ah, não 

tem marido não? Com essa aliança aí no dedo, não tem marido!” Meio que aten-

de com desconfiança. São cargos políticos comissionados, né? Aí, a maioria não 

tem curso superior e atende como Assistente Social. Tem muito preconceito aqui 

na porta de entrada, de chegar a chamar até de puta, por aí. Eu, por exemplo, já 

atendi uma pessoa aqui, que começou a falar comigo e começou a chorar. Aí eu 

perguntei: O que foi? E ela disse: “Eu perdi minha mãe não tem nem dois meses. 

Eu queria tentar passar para o meu nome, fazer a troca de dependente, para ver 

se eu consigo receber, e a gente chega ali na frente e já é maltratado. Eu só vim 

aqui tentar algum direito pra mim que sou mãe jovem, só tenho 19 anos”. E eu 

perguntei: Sua mãe faleceu de quê? Aí, ela disse: “Vê aí no atestado de óbito”. Aí 

eu olhei o atestado de óbito e estava “insuficiência alimentar”, ela morreu porque 

não comia. Ela disse: “Poxa, a gente chega aqui é maltratado e a primeira coisa 

que tem é a lei do desacato, desacato ao funcionário público dá cadeia”. 

Neste contexto urbano brasileiro, percebemos que a marca simbólica 

parece se consolidar mais entre aqueles classificados como “honestos” e como 

“aproveitadores”. Por isso, para se desviar da categoria desmoralizante de 

“aproveitadores”, as pessoas que buscam o benefício ora afirmam que o recur-

so é temporário (negando, assim, sua dependência frente ao Serviço de As-

sistência), ora encarnam a imagem de vítima, para demonstrar que realmen-

te precisam do recurso que lhes será transferido, contrapondo a noção de 

necessidade com aquele interesse. Até mesmo os não beneficiários assistem 

a (ou ouvem relatos de) experiências de humilhação. Vilma, por exemplo, 

conta um caso de uma menina que foi solicitar o benefício do Bolsa Família 

e, como resultado, sentiu a humilhação. Vejamos o relato: 

Um dia, uma menina que mora até por aqui chegou chorando por causa da hu-

milhação. Falou que a menina a tratou tão mal que ela disse que não ia voltar 

mais lá [...]. Aí eu disse: vai amanhã porque, talvez, é outra que vai te atender... 

Talvez essa tenha amor no coração. E aí quando ela voltou eles disseram: “Você 

não precisa receber não, você só tem um filho, tá nova e pode ainda trabalhar”. 

E aqui, minha filha, tem muita gente que sofre para conseguir o Bolsa, viu?

Mesmo sofrendo claras restrições econômicas em sua vida, Mara optou 

por não solicitar o benefício, exatamente para evitar possíveis humilhações e 

preconceitos que poderiam ser exercidos pelos representantes do Estado. “Eu 

prefiro passar necessidade que pedir. Tenho vergonha, né? Já sou pobre e aí 

vou ficar me humilhando pros outros, pedindo dinheiro?” Dayane também 
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resistiu à busca pelo benefício, tendo em vista que, para ela, a possibilidade de 

“ser beneficiária” significaria passar por um processo de humilhação moral: 

Eu não vou me inscrever no Bolsa Família, porque eu não vou ficar na fila horas 

com minhas crianças para cadastrar, para talvez eu ganhar e receber esta misé-

ria. Eu não vou me humilhar por migalha não, eu hein! Vou ficar todo mês na 

loteria, para quê? Para ganhar 44 reais. Para você ver, aqui, minhas colegas sai 

no sol quente a pé para enfrentar fila para receber 40 reais no mês, para ser 

maltratada. Eu estou fora desta.

Como histórias de humilhação e constrangimento na coordenação do 

Bolsa Família são relatadas pelos beneficiários no âmbito da vizinhança, al-

guns desistem de solicitar o auxílio. Eles evitam a interação face a face, por-

que seria uma forma de preservar sua fachada (Goffman, 2012: 13-14), defini-

da como regras comportamentais de respeito próprio, que pressupõem o re-

conhecimento pelo outro de seu “valor social positivo”. Isso acontece quando 

a pessoa resiste em participar de determinados encontros sociais, nos quais 

poderia ser alvo de tratamento ofensivo. O que verificamos no conjunto dos 

beneficiários é que eles desenvolvem estratégias que guiarão seus encontros 

sociais, preservando ou não (dependendo do contexto) suas fachadas.

Grande parte da dificuldade em aceitar tal benefício parece vir também 

do baixo valor transferido pelo Programa; recusa que talvez não ocorresse, 

caso o valor fosse maior para o conjunto da família. O sentimento de vergonha 

estaria menos relacionado à posição de “fracassado” na vida profissional e 

mais vinculado ao recebimento de uma renda ínfima. É por isso que, muitas 

vezes, os beneficiários se desviam do status de assistido, com medo das im-

putações negativas (tais como: “esfomeados”, “acomodados” e “vagabundos”) 

que poderiam ser feitas caso viessem a solicitar o auxílio. A explicação da 

resistência para o recebimento do benefício não se apresenta de forma simi-

lar ao caso francês e particularmente americano, no qual o medo de enqua-

dramento no âmbito da assistência se daria pelo reconhecimento de seu 

fracasso individual frente ao mercado de trabalho. 

Em síntese: mesmo sabendo que as interações estabelecidas entre os 

atendentes da coordenação e os candidatos (e/ou beneficiários) se caracteri-

zam mais fortemente por julgamentos morais (explícitos ou implícitos), outras 

formas de interação (menos frequentes) se estabelecem no setor de cadastra-

mento; às vezes, marcadas por um mero preenchimento do cadastro, outras, 

por indicações, dicas e encaminhamentos aos serviços de Assistência Social. 

Importante aqui fazermos algumas ressalvas metodológicas. No âmbito das 

representações, os entrevistados relatam suas experiências com os cadastra-

dores muito mais dentro de um quadro afetivo/moral, mas talvez isto se re-

lacione ao fato de que as pessoas em geral relatem menos experiências buro-

cráticas/legais. Todavia, estas representações de moralidades na interação 

também se confirmam no âmbito da prática, uma vez que ao fazermos uma 
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observação participante de fato vimos emergir com força e recorrência cate-

gorias sociais de julgamento. 

A PERcEPÇÃO SObRE OS cRITéRIOS DE 

EScOlHA ESTATAl: POR QUE EU?

O processo de seleção dos beneficiários passa pelo enquadramento social, (in)

formal e moral de um grupo, em uma categoria específica: “pobres”. Este tipo 

de focalização ocorre na “porta de entrada” da área de cadastramento do 

Bolsa Família. O processo de entrada no Programa desenvolve-se ora de ma-

neira conflituosa, ora de modo resignado por parte daqueles que (por força 

da condição econômica precária ou pelo interesse) se submetem à identifica-

ção estatutária de “pobre”. A partir de que noções os beneficiários creem ser 

selecionados? O que justifica sua inclusão em um programa social? Vejamos 

alguns exemplos expressos pela fala dos beneficiários.

No que tange ao recebimento do benefício, Naiara (beneficiária) mos-

tra-se surpresa com a notícia e, ao mesmo tempo, amedrontada, acreditando 

que poderia ter feito algo contra o Governo.

Tinha até esquecido. Aí chegou uma carta do posto e a Agente foi na minha casa, 

dizendo que eu tinha sido sorteada. E eu disse: mas eu não fiz nada, nada contra 

o Governo (risos), e ela disse: “Fez sim!” Aí ela foi me lembrando... Aí eu fui na 

reunião com os beneficiários. 

Dois pontos, neste relato, nos parecem interessantes: primeiro, a ideia 

de que ela teria sido sorteada, ou seja, ao acaso (através da sorte), ela teria 

sido escolhida pelo Governo; segundo, a sua incompreensão de que tivesse 

direito a alguma coisa, o que fez com que ela se desviasse dessa crença, apos-

tando, ao contrário, que o Governo iria puni-la por algo e não oferecer-lhe um 

serviço de assistência. 

Os candidatos (e beneficiários) sabem que, ao entrar na situação de 

interação com os atendentes do guichê, correm o risco de vivenciar uma si-

tuação problemática; por isso, utilizam a ordem cerimonial/ritual para garan-

tir as normas de polidez e ordem. Neste jogo, o participante deve dar satisfa-

ções do “por que estão ali”, para que o atendente avalie a coerência de seu 

discurso e sua legitimidade para o recebimento de um auxílio. Neste contex-

to, trocam-se, de forma desigual, justificativas de “merecimento” para o be-

nefício: o candidato usa o critério de necessidade e sofrimento como justifi-

cativa para receber o Bolsa Família, podendo o atendente lhe dar ou não 

crédito de confiança para a concessão do recurso. 

Um elemento interessante é a diferenciação entre “quem recebe rápi-

do” e “quem demora a receber”, feita através do quesito “sorte” que, ao ser 

investigado mais a fundo, não se apresenta de modo aleatório; ao contrário, 
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ele se relaciona ao capital social adquirido no âmbito do cadastro. Esta é a 

percepção da beneficiária Adelir que ressalta: “Na verdade, eu acho que é 

porque algumas pessoas têm mais conhecimento com quem trabalha lá 

dentro, aí libera mais rápido”. 

Carla, que também recebe o BF, confirma o argumento de Adelir, sa-

lientando que “ter conhecidos” no âmbito da Assistência Social agiliza o re-

cebimento do recurso; destacando, ainda, que várias pessoas gostariam de 

receber, mas desistem por causa da quantidade de burocracia, do tempo 

gasto na solicitação e do mau atendimento dos técnicos. “Tem muita gente 

que desiste por conta deste tratamento dos técnicos”. Como o tempo de espe-

ra para o recebimento varia em cada caso, pergunto por que ela acredita que 

existe esta diferença de tempo: “Olha, eu recebi em três meses, mas... tem 

gente que demora dois anos. Minha vizinha recebeu um ano depois”. Segundo 

ela: “muitas recebem pelo conhecimento. Tenho uma colega que tava demo-

rando para receber o benefício, aí o marido dela conhecia um funcionário lá 

na coordenação, falou com ele e aí ela recebeu rapidinho, até os atrasados”. 

Gisele (beneficiária) acredita que as pessoas são escolhidas para receber 

o Bolsa Família através da renda familiar, via noção “de quem precisa mais, né? 

Quem tem menos renda. No começo, foi meio... quem não precisava tava rece-

bendo, mas depois pediram carteira de trabalho e cortou várias pessoas”. 

Por que eu? Esta pergunta foi repassada a Simone (beneficiária) que 

entende sua inserção no programa tanto pela manipulação do uso (e do sen-

tido) da linguagem, quanto pela produção de uma hexis corporal (Bourdieu, 

1983) que tenta corresponder às expectativas do Assistente Social. Assim, 

Simone, através de uma ação reflexiva, aciona um comportamento específico: 

Depende da conversa da pessoa, né? (risos). Lá, eles veem se a pessoa precisa, 

o que ela vai falar, como vai contar os problema. Tem gente que leva o filho 

pequenininho para fazer a inscrição, né? Quem quer receber não vai todo ar-

rumado, né? Se tiver precisando mesmo, você não pode ir todo bonitinho. Não 

sei, vai da forma de falar da pessoa. Tem gente que convence a pessoa, tem 

gente que não.

Como salienta Goffman (2012: 126), uma pessoa pode usar seu sofri-

mento de modo consciente para que o outro se envolva em seu jogo emocional. 

A regra do envolvimento é fundamental para a manutenção da interação. 

Assim, caso haja desinteresse, ignorância ou insensibilidade, a relação cami-

nhará para outro rumo ou será “quebrada”. Tomando ainda como referência 

a obra desse autor, podemos pensar que os atores jogam com uma imagem 

desvalorizante ou estigmatizante, através de suas vestimentas e modos de se 

expressar. A partir daí, acionam um papel social de acordo com seu interesse 

e com o contexto. Para Goffman (2012), é através do componente cerimonial 

que se fará uma avaliação da pessoa, a fim de julgar suas qualidades como 

desejáveis (em nosso trabalho, emergem as noções de “verdadeiro”, “dedicado” 
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e “bom pobre”) ou indesejáveis (através de categorias como: “interesseiro”, 

“aproveitador” e “parasita”). Sob a ótica da verdade, o atendente tende a dimi-

nuir as convicções de precariedade do candidato, questionando sua condição 

e demonstrando uma desconfiança moral sobre suas posturas. 

O enquadramento, ou não, no status de pobre se dará sob a incorpora-

ção (e aceitação, mesmo que temporária) de sua condição de precariedade e 

também pela aprovação formal (e burocrática) de seu cadastro como sujeito 

“merecedor” de direito. Vemos, a partir do material empírico, que as pessoas 

– em alguma medida – calculam o custo de engajamento para entrar, de fato, 

em uma interação face a face. Este tipo de repertório acionado apresenta-se 

como uma estratégia social de manipulação (mesmo se contextual) da “iden-

tidade de pobre”, como uma ferramenta importante para obter sucesso em 

sua demanda.9 

Outra ferramenta que colabora para a aprovação do cadastro e recebi-

mento do benefício aparece no elemento “Deus” (na sorte? Na magia?). Esta 

percepção é desenvolvida por Deilson (beneficiário, marido de Carla), para 

justificar por que sua família foi escolhida pelo Programa: “Tudo na vida, 

minha filha, é feito por Deus. A gente foi escolhido por um motivo: foi a mão 

divina. Não é todo mundo que tem essa chance. Aqui no bairro, tem vários 

que tentaram e não conseguiram. É só com a força de Deus mesmo”.

Já Sérgio (beneficiário, marido de Jucimar) não sabia dizer, ao certo, 

que critérios o Governo utiliza para selecionar os candidatos, mas acha que 

“talvez seja pela ficha [...] assim, no documento. Vamos supor que eu tenho 

três filhos e outro tem, no caso, seis ou cinco, mas talvez aqueles cinco, a 

renda deles seja maior que a minha”. Como podemos perceber, para Sérgio, a 

seleção se faria de acordo com a quantidade de filhos proporcionalmente à 

renda do domicílio, percepção que se enquadra nos critérios usados atual-

mente pelo Programa. Jucimar, sua esposa, crê ter sido selecionada não por 

uma avaliação formal estritamente técnica sobre sua condição, mas, sim, pelo 

que ela denomina de “lábia”, ou seja, uma forma de manipulação da lingua-

gem, com objetivos de barganha. Com a finalidade de obter um benefício, 

deve-se convencer o profissional de sua condição de pobre.

Verificamos que se candidatar ao PBF parece quase uma entrevista de 

emprego, na medida em que os técnicos avaliam o histórico da pessoa, tendo 

o candidato expectativas de ser selecionado e fazendo de tudo para corres-

ponder ao “perfil” que acreditam que tais técnicos esperam. No âmbito do 

cadastramento, a incorporação (mesmo que inconsciente) da hexis corporal 

do pobre aparece como uma tentativa de utilizar o estigma a seu favor, ou 

seja, de vitimizar sua condição, para o convencimento de que é de seu direito 

receber o benefício. Tendo em vista que a transferência de renda no Brasil não 

é de cunho universal, essa estratégia de vitimização se apresenta como im-

portante, na medida em que a demanda esbarra muitas vezes na escassez de 
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recursos públicos. Além da composição desse personagem, observamos a 

utilização da “lábia” como uma maneira relevante de obter sucesso na deman-

da, ou seja, torna-se importante, no momento do cadastramento, estar bem 

preparado oralmente e montar um discurso condizente com as expectativas 

dos técnicos da “porta de entrada”. 

Sob a ideia de preservação da fachada (Goffman, 2012), um conjunto de 

estratégias é mobilizado pelos indivíduos para a composição de seus repertó-

rios, como, por exemplo, a demonstração de si como “bom sujeito”. Isso, no 

entanto, não significa dizer que se trata de fingimento; ao contrário, funda-

menta-se em juízos conscientes. A experiência de sociabilidade faz com que 

as pessoas aprendam a usar (ou a desusar) suas fachadas, através de um pro-

cesso contínuo que se realiza durante a interação com os outros indivíduos.

Através de seu estudo sobre o atendimento de demanda do serviço 

assistencial na França, Dubois (2010: 4) mostra que os indivíduos aceitam se 

enquadrar no papel de beneficiário, traduzindo sua condição pessoal em ter-

mos de categorias administrativas. Verificamos, assim como Duvoux (2009: 

23), que: “há casos em que o beneficiário vai fazer seu discurso a partir do 

olhar da dominação, mas, neste caso, qual será o dispositivo que ele põe em 

prática?” Parece que apresentar uma postura de “vítima” ou de “pobre” para 

conseguir um auxílio assistencial tende a corrigir uma estratégia social.

Edilcéia apresenta uma lógica particular entre os nossos entrevistados, 

na medida em que argumenta ter sido selecionada porque a política de trans-

ferência de renda é um direito seu como cidadã. Ao mesmo tempo, no entan-

to, utiliza o verbo “dar” para representar a política de concessão de benefício 

do Bolsa Família, o que denotaria uma situação de dádiva e não de direito:

Eu, como cidadã, voto, né? Creio que foi um meio de estar dando uma ajuda até 

para estar suprindo o desemprego, mas creio eu que se a gente tivesse uma 

oportunidade, né? Que atualmente tenho procurado, mas tô indo no médico e 

ainda não posso, tô tomando um remédio forte, né! Tenho um problema sério na 

minha coluna, mesmo assim eu procuro, faço uma coisa, faço outra, não fico 

parada. Mas se tivesse mais emprego, mais oportunidade, acho que não preci-

sava estar dando isso. Eu estava até conversando com minha cunhada, sobre o 

negócio da fome, que teve uma época muito difícil mesmo, né?

Quando se candidatou ao benefício, Gisele não acreditava que poderia 

receber tal auxílio. Este ceticismo poderia estar relacionado ao fato de não 

possuir religião, mas a determinação de uma variável para explicar as per-

cepções da entrevistada nos parece apressada. 

Confesso a você que eu não acreditei não, até o dia que o meu cartão chegou, que 

ele pegou pra mim, porque minhas crianças sempre foram muito doentes. Aí, eu 

que fui, que estava no meu nome. Ele nunca mexeu não, eu coloquei no meu nome. 

Desde que ele estava aqui, eu que recebi tudinho. Ah, eu não acreditava, achava 

que era mais uma promessa. Porque, na verdade, a gente vê tanta coisa, né? igual 

ao brasileiro vê. Eu achava que era mais uma piada para enganar o povo.
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Elisabeth também não acreditava que iria receber o Bolsa Família, po-

rém, seu motivo é de outra ordem: acreditava que o fato de os funcionários 

não a tratarem de forma adequada, faria com que sua demanda não fosse 

levada a sério. “Eu vi assim... que eles nem olhavam na minha cara, né? Aí 

desconfiei logo. Eles coloca de qualquer jeito pra não receber. Eles não tão 

nem aí para você. Você vai lá e eles tratam mal. Eu saí dali e vi: não deu”. 

Já Edilcéia tinha esperanças em receber o benefício. Esta expectativa 

provavelmente se relaciona à sua religião (evangélica praticante) que parece 

impulsioná-la a crer no recebimento do Bolsa Família: “Minha filha, eu sempre 

acreditei, porque se a gente não tem fé, sobra o quê? Tem que ter fé. Demorou, 

mas eu recebi. É a mão de Deus”. Mesmo dizendo anteriormente que foi por 

causa de seu direito como cidadã, acredita que Deus deu “uma mãozinha”. 

Participando de interações com os candidatos ao Bolsa Família, per-

guntávamos sobre suas expectativas em relação ao recebimento do benefício. 

Ora emergia de seus relatos o que poderíamos chamar de descrença, ora 

traziam a esperança como um elemento importante para a satisfação de sua 

expectativa. A esperança de receber o benefício apresentava-se quando a 

interação no setor de cadastramento era mais leve, ou seja, quando o aten-

dente possuía uma habilidade social (a simpatia) ao atender o público-alvo, 

alimentando nos candidatos uma grande expectativa de recebimento. Já a 

descrença, ou aparecia de modo mais geral (por um descrédito político) ou de 

modo mais específico, quando a interação era marcada por constrangimentos 

vinculados a julgamentos morais produzidos pelos atendentes da coordenação. 

À GUISA DE cONclUSÃO

Identificamos, no setor de cadastramento do Bolsa Família, que os pobres, 

quando entram em interação com os atendentes da coordenação, constroem 

um papel social de “candidato”, desenvolvendo discursos, comportamentos e 

linguagens próprias a uma situação de entrevista. Esta entrevista não é uma 

entrevista qualquer; ela tem como objetivo analisar o perfil do cliente (sofri-

mento, quantidade de filhos etc.), para julgar se a pessoa será legitimada 

como “pobre” merecedor de uma bolsa. Desenvolver o papel de “humilde”, 

“necessitado” ou “pobre coitado” faz parte do jogo da interação, no qual, agu-

çar a identidade de “vítima” é necessário como ritual para a aquisição do 

benefício. A condição da interação no atendimento baseia-se na troca entre a 

construção de um discurso condizente com o sofrimento e o interesse de 

escuta ativa para verificar a veracidade da condição do outro. 

Caso o candidato não explicite discursivamente sua condição de po-

breza, a interação será quebrada ou se tornará meramente burocrática no 

preenchimento do cadastro, sem indicações importantes para a legitimação 

de sua demanda. É através da consciência da interação que o candidato ma-
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nipula (pelo exercício de gestos e comportamentos) um papel social de “pobre”, 

condizente com as expectativas do cadastrador. Por ter esta consciência, seu 

envolvimento com o outro deve servir como forma de convencimento (de-

monstração de sofrimento e explanação de dificuldades) de que seus proble-

mas merecem ser solucionados. Em geral, tentam demonstrar que sua condi-

ção não deriva de um problema pessoal, mas decorre de um “problema social” 

(perda de emprego, aumento da família etc.).

No âmbito do cadastro, os entrevistados sempre colocam seus senti-

mentos sobre as regras da política, o que amortiza a rigidez do enquadramen-

to por categorias formais (renda, escolaridade, estado civil). Por conseguinte, 

a interação caminha mais para o julgamento moral do que para uma avaliação 

estritamente econômica. A expressão de sofrimento de alguns beneficiários, 

no momento do cadastramento (olhar triste, cabeça baixa etc.), gera ora sen-

sibilidade e aprovação, ora desencantamento nos atendentes, levando-os a 

abandonar a ordem sentimental e restituir a ordem concreta de perguntas e 

respostas. Não há, em nenhum momento, emergência de fingimento (ou da 

pretensão de neutralidade) por parte dos atendentes. Vimos, ao contrário, no 

contexto brasileiro, uma publicização de suas opiniões. 

Verificamos que os efeitos do Programa de transferência de renda bra-

sileiro têm naturezas diferentes. Por um lado, a inclusão social: o Programa tem 

como consequência modalidades de inserção (mesmo que precárias) de famí-

lias na esfera do consumo e de serviços de cunho universal, como saúde e 

educação, gerando uma percepção de melhora da autoestima e da felicidade 

das beneficiárias. Por outro, a desqualificação moral: os entrevistados sentem-se 

(em alguns contextos e não na totalidade de suas trajetórias, como parece ser 

o caso francês) estigmatizados por serem beneficiários de uma política de 

transferência de renda. 

Por fim, vimos como se desenvolvem as oscilações de apoio (redes de 

solidariedade, amigos e familiares), de participação (nas condicionalidades 

do programa e na vida do bairro), de identificação (de caráter moral em torno 

dos beneficiários) e de rejeição (quando se desenvolve o estigma) atravessadas 

pelos beneficiários em suas interações cotidianas. Assim, o reconhecimento 

institucional da demanda ora produz ref lexos emocionais positivos, ora pro-

cessos de estigmatização sobre a população beneficiária.

Recebido em 31/01/2014 | Aprovado em 04/06/2014
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NOTAS

1  Ao longo do texto utilizaremos pobre como uma categoria 

nativa, por esta razão ela virá sem aspas. 

2  Em geral, os programas de transferência de renda de com-

bate à pobreza priorizam as mulheres como pessoas que 

auxiliam a quebra intergeracional da pobreza via função 

do care. 

3  Apesar de este Programa não ter sido extinto formal-

mente, o Fome Zero vem sendo substituído pelo Plano 

Brasil Sem Miséria.

4  O Programa Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação estavam 

focados nas famílias pobres com crianças. 

5  Também se encontram na página do MDS informações so-

bre número de famílias beneficiárias nos dois segmentos 

de renda cobertos pelo programa. Ver <www.mds.gov.br>. 

6  O Cadastro Único para Programas Sociais identifica e ca-

racteriza as condições socioeconômicas das famílias de 

baixa renda (entendidas pelo MDS como aquelas que pos-

suem uma renda igual ou inferior a meio salário mínimo 

per capita ou renda mensal de até 3 salários mínimos). Ver 

<http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/

bolsa-familia/cadastro-unico/beneficiario/cadunico-in-

clusao>.

7  Todos os nomes aqui foram alterados. 

8  Casa Amarela é o nome mais comum utilizado para se 

referir à Coordenação do Programa Bolsa Família. 

9  Uma boa discussão sobre o status do pobre pode ser vista 

em Katz (1990).
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REPERTóRIOS mORAIS E ESTRATéGIAS  

INDIvIDUAIS DE bENEFIcIáRIOS E  

cADASTRADORES DO bOlSA FAmílIA

Resumo

Neste artigo pretendemos analisar as representações socio-

políticas e as práticas cotidianas de atores envolvidos de 

alguma forma na atuação do Estado, em particular, através 

de uma política de transferência de renda: o Programa Bolsa 

Família. Tendo em vista esta finalidade utilizaremos aqui os 

dados obtidos através de entrevistas e observação partici-

pante com funcionários do Estado (em particular os cadas-

tradores do Programa, Assistentes Sociais e Agentes de Saú-

de) e beneficiários (bem como também candidatos) do Bolsa 

Família de uma periferia da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Buscamos compreender como no âmbito desta polí-

tica dois repertórios antagônicos (racional/legal e emotivo) 

são aplicados contextualmente pelos cadastradores, Assis-

tentes Sociais e Agentes de Saúde. Os alvos deste programa 

(os pobres) reagem usando ferramentas morais que justifi-

cam seu merecimento e/ou desqualificam os outros, refor-

çando assim repertórios morais (mérito e honra) e não reper-

tórios cívicos (direitos). 

mORAl REPERTOIRES AND INDIvIDUAl 

STRATEGIES OF bENEFIcIARIES AND REGISTRARS  

OF “bOlSA FAmílIA” PROGRAm

Abstract

The article aims to analyze the socio-political representa-

tions and daily practices of actors somewhat involved in 

state action, particularly through a cash transfer policy: 

Bolsa Família. With this in sight, it uses data from in-depth 

interviews and participant observation with civil servants 

(particularly Bolsa Família’s registrars, social workers and 

health civil servants) and Bolsa Familia beneficiaries (as 

well as Bolsa Família candidates) on the periphery of Rio de 

Janeiro’s metropolitan area. It seeks to understand how, in 

the context of this particular social policy, two antagonistic 

repertoires (rational-legal and emotive) are freely applied by 

Bolsa Familia registrars and social work assistants. The tar-

get population of such program (the poor) also react by using 

moral tools that justify they are deserving of the benefit and 

others are not, thus reinforcing moral repertoires (merit and 

honor) rather than civic ones (rights).
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jONATHAS AbbOTT: INDIvIDUAlIDADE E 
cOlEcIONISmO NA bAHIA NO SécUlO xIx 

Mais que um dos “ingleses no Brasil”, o jovem Jonathas percorreu o itinerário 

dos verdadeiros imigrantes que queimam nos navios e reinventam uma nova 

identidade nacional na terra de adoção [...] o jovem imigrante passou por um 

drástico processo de abrasileiramento, não só formal e jurídico, que incluiu a 

sua adoção ao catolicismo, e sua naturalização, também de alma, gostos e cos-

tumes, melhor seria dizer que ele se abaianou por completo [...] culminando por 

ter gosto de frequentação e nos prazeres, hoje misteriosos para nós, do doce 

convívio com damas recolhidas em conventos. [...] A Bahia foi lugar de ascensão 

social e de realizações profissionais e culturais do antigo e humilde groom de 

1812 (Galvão, 2007: 10).

O contexto histórico da formação da coleção Jonathas Abbott do Museu 

de Artes da Bahia, a mais importante da instituição, é tão pouco conhecido 

quanto a vida do colecionador Jonathas Abbott, inglês que imigrou para o 

Brasil em 1812, permanecendo no país até sua morte em 1868. Com o objeti-

vo de relacionar a construção da individualidade de Abbott com a essência 

estética da coleção e a natureza do gosto do imigrante inglês, utilizamos 

como fonte de pesquisa o Diário de viagem do colecionador à Europa de 1830 

a 1832 (ver Galvão, 2007).1

  A expressão do gosto e a essência estética da coleção fazem parte do 

que Erwin Panofsky (1991) denomina “cosmos da cultura”: registros humanos 

que expressam a variedade da cultura. Os elementos conformadores do espí-

rito da Galeria Abbott – sua coleção – nos conduzem à expressão de uma in-
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tenção subjetiva e objetiva2 de um projeto, de um princípio e de uma razão de 

ser que relaciona a formação da coleção à construção da individualidade de 

Abbott: jovem que chega à Bahia como um imigrante pobre e, por meio de um 

investimento em seu capital cultural e econômico,3 passa a ocupar um lugar 

social de destaque na sociedade baiana da segunda metade do século XIX. 

Ao se eleger seu Diário de viagem como fonte de pesquisa para uma 

discussão da formação de sua individualidade apoiada em um sentido estéti-

co e um gosto, entende-se que os fatos estéticos e biográficos se definem como 

deslocamentos e colocações do indivíduo no espaço social. Em “A ilusão bio-

gráfica”, Pierre Bourdieu (1996: 52) diz que “[...] em se tratando da análise da 

trajetória do indivíduo, não podemos compreendê-la sem que tenhamos pre-

viamente construído os estados sucessivos no campo no qual ela se desenro-

lou”. A trajetória de Abbott e a formação de sua coleção são registros de seu 

Diário. Os dois processos formativos encarnam as manifestações da indivi-

dualidade de Abbott em diferentes tempos, constituindo a expressão de uma 

intenção subjetiva e objetiva de um projeto maior de vida, pois é a partir de 

seu relato biográfico – o Diário – que encontraremos um sentido, extrairemos 

uma lógica, ou, ainda, uma consistência no conjunto de suas escolhas.4

O Diário de viagem de Abbott é tomado aqui como parte de uma tradi-

ção literária que começa a se desenvolver na Europa nos primórdios do sécu-

lo XVIII e tinha por objetivo escrutinar culturas exóticas ou, simplesmente, 

viajar por amor à arte e à cultura da Antiguidade Clássica. Esta literatura teve 

como característica principal uma narrativa descritiva, impessoal, centrada 

no relato de elementos pitorescos e, em sua maioria, era praticada por jovens 

da aristocracia inglesa. No século XIX, estende-se aos filhos da burguesia 

europeia, os quais buscavam o conhecimento artístico, arqueológico ou cien-

tífico – fora ou dentro do continente europeu – e, então, ganha contornos mais 

imaginativos, com seus autores passando a relatar as emoções e os sentimen-

tos pessoais que a visita aos lugares escolhidos lhes suscitava (Boyer, 1998). 

Esta prática social do viajar pelo puro prazer e amor à arte e à cultura da 

Antiguidade (Salgueiro, 2002: 301) ficou conhecida como Grand Tour. Em seu 

Diário, Abbott nos apresenta um relato minucioso e emocional sobre o seu 

Grand Tour pela Itália entre 1830 e 1832.

Devemos sublinhar que Jonathas Abbott, no conjunto dos viajantes 

europeus, foi uma exceção. Em primeiro lugar, realiza seu Grand Tour não por 

ser aristocrata ou filho da aristocracia ou da alta burguesia europeia, mas por 

ser um imigrante que, por meio do trabalho, proporciona a si uma viagem à 

Europa que inclui um Grand Tour e uma especialização de seus estudos em 

medicina em Paris – profissão escolhida por ele no Novo Mundo. Em segundo 

lugar, ao contrário de narrar um encontro com o exótico, Abbott narra suas 

impressões sobre a Europa para leitoras brasileiras – especialmente as senho-

ras baianas por ele denominadas “doces amigas recolhidas das Mercês”. Ou 
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seja: a relação com as mulheres que fizeram parte de sua vida exerceram 

papel importante na construção de sua individualidade, bem como na de suas 

escolhas, como colecionador.

Ao contrário dos demais viajantes ingleses que aqui aportaram no 

século XIX, seu olhar foi o do Sul para o Norte, ou seja, olhar onde o Brasil é 

apenas o pano de fundo. É nesse sentido que para apreender a excepcionali-

dade do escrito, não podemos perder de vista quem o escrevia, sua persona-

lidade e sua circunstância, o meio de onde saiu e aquele ao qual passou a 

pertencer, as ambições de carreira que o moviam, juntamente com o desejo 

de amor e afeto. Por meio da leitura de seu Diário, podemos perceber seu 

humor, seu pragmatismo, seu senso do concreto, a admiração pelas primeiras 

transformações modernizadas levadas pela Revolução Industrial em sua velha 

Albion (modo como se referia à sua Inglaterra natal [Galvão, 2007]), bem como 

o encontro que teve com parte do Mundo Clássico5 – episódio def lagrador de 

seu desejo de formar uma coleção de artes.

jONATHAS AbbOTT NA bAHIA: O ENcONTRO 

cOm A ARTE, OS AmORES E A FORmAÇÃO Em mEDIcINA

Foi entre agosto e outubro de 1812 que desembarcou em Salvador, Bahia, um 

jovem que acabara de completar 16 anos: vinha de Londres, Inglaterra, e seu 

nome era Jonathas Abbott. Nascera em Kennington, distrito de Lambeth, re-

gião muito empobrecida de Londres, burgo da classe trabalhadora, fora dos 

limites da cidade. Seu pai, John Abbott, era marceneiro e casado com Sarah 

Abbott, com quem teve seis filhos. Por tradição oral, sabe-se que Jonathas veio 

para o Brasil na condição de groom (cavalariço) do médico luso-baiano José 

Álvarez do Amaral, que, pela Carta Régia de 29 de dezembro de 1815, fora 

nomeado secretário do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia. No entanto, não 

temos informações de como os dois se conheceram. O que podemos afirmar 

é que Jonathas Abbott nasceu em 1796, no fim da Era Georgiana, período co-

nhecido como Regência (1714-1830), cuja divisão e hierarquia de classes so-

ciais estavam claramente definidas, tornando extremamente difícil a ascen-

são social das classes pobres e trabalhadoras na Inglaterra. Uma das suposi-

ções levantadas neste texto é de que sua situação social no país de origem 

tenha sido uma das razões que o levaram a deixar a Inglaterra para recons-

truir a vida no Novo Mundo como imigrante. 

A princípio, em Salvador, suas ocupações giraram em torno dos estudos 

em latim, no convento dos monges da Ordem Terceira de São Francisco. Com 

os franciscanos, Jonathas teve acesso ao estudo da arte clássica, pois o Con-

vento de São Francisco, segundo a historiadora da arte baiana Maria Helena 

Ochi Flexor (s/d), ministrava o ensino artístico, paralelamente aos ateliês, às 

tendas e às oficinas dos mestres, onde eram confeccionados painéis, tetos, 
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estandartes, andores e charolas. Em 1828, criou-se, no Convento de São Fran-

cisco, uma cadeira de desenho, com aulas dadas pelo pintor Franco Velasco,6 

da Escola Baiana de Pintura. Embora ministrada no convento, tinha caráter 

público. A nosso ver, o estreito contato com os franciscanos e com os artistas 

da Escola Baiana de Pintura fez emergir um gosto, um senso estético, o qual 

se evidenciou na compra da primeira peça da pinacoteca de Abbott – adqui-

rida em Palermo em 1830: uma cópia da tela do pintor renascentista Correggio, 

de temática religiosa, nominada, “Cabeça de Cristo agonizando”.

Aos 20 anos Abbott já era professor de latim. As aulas transformaram-

-se em sua principal fonte de renda, possibilitando-lhe sustentar a família que 

constituiu. Em 1818, ainda cursando medicina, casou-se com Hermelinda 

Máxima Coelho, filha de portugueses e sua vizinha, na Ladeira da Preguiça, 

na freguesia da Conceição da Praia, localizada na Cidade Baixa. A Ladeira da 

Preguiça era local onde viviam ex-escravos, homens pobres livres, incluindo 

neste contingente os imigrantes portugueses, que trabalhavam como peque-

nos comerciantes e aumentavam sua renda mantendo escravos de ganho. 

Hermelinda, portanto, era filha de imigrantes que, assim como Abbott, bus-

cavam uma vida melhor nas terras brasileiras. Com ela, Jonathas teve dois 

filhos, que vieram a falecer, bem como Hermelinda, que faleceu em 1828. 

Ainda casado, por volta de 1824, Jonathas inicia uma relação paralela 

durante aproximadamente cinco anos com uma viúva argentina de ascendên-

cia inglesa: Ana Cecilia Walters, com quem teve mais dois filhos, Cecília Ana 

e Jônatas, nascidos entre 1824 e 1826. Em 1828, ambos foram perfilhados por 

Jonathas após a morte de Hermelinda, deixando descendência até os dias 

atuais. Ana Cecilia conheceu Jonathas na Bahia e com ele viveu uma história 

de amor por alguns anos. Partiu para o Rio de Janeiro em 1830, por exigência 

de seu pai, que não suportava ver a situação ilegal da filha com Jonathas. Ela 

viaja para o Rio de Janeiro no mesmo ano em que Jonathas vai para a Europa. 

Portanto, não se casaram, o que deixa claro que Jonathas preferiu investir nos 

estudos, especialmente em seu doutoramento na Europa, em detrimento de 

uma condição conjugal estabilizada. Contudo, após seu retorno da Europa, em 

1832, Jonathas levou os dois filhos que tivera com Cecilia para viver consigo, 

dando-lhes educação, carinho e amor. Percebemos, assim, que tanto Herme-

linda quanto Cecilia despertavam em Jonathas sentimentos de profundo 

afeto e amizade e foram mulheres que o auxiliaram na trajetória profissional, 

na busca por um novo espaço social e pelo conhecimento, e Cecilia, em espe-

cial, despertou no jovem grande paixão. 

Além de Hermelinda e Cecilia, Jonathas foi também um freirático, ou 

seja, mantinha relações de amizade com senhoras recolhidas em conventos, 

as quais não tinham necessariamente vocação religiosa. Para as mulheres, 

essa condição era uma das alternativas para senhoritas ou senhoras das clas-

ses abastadas que não se casavam ou que enviuvavam, mas tinham acesso a 
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uma educação escolar. Jonathas tinha seu coração incendiado pelas “doces 

amigas do Convento das Mercês”, em Salvador, e sobre elas escrevia em seu 

Diário (Galvão, 2007: 98): “[...] mostram-me essas senhoras uma amizade que 

me enche de prazer. Uma delas já me deu provas de um sentimento ainda 

mais doce [...].” 

A prática do freiratismo, segundo João Adolfo Hansen (2003: 68-85), foi 

muito comum em Portugal, desde a Idade Média, e no Brasil colonial, espe-

cialmente na Bahia. Jonathas escreve seu Diário para elas, pois desejava que 

seus relatos causassem furor em suas “doces amigas recolhidas”, como ele 

costumava chamá-las. Acreditava que, ao lerem seus relatos sobre o encontro 

com objetos religiosos que coletou na Europa, além de suas visitas a catedrais, 

museus e cidades históricas, se sentiriam entusiasmadas, delirantes e curio-

sas. Ao suspirar por essas senhoras em seu Diário, percebemos o desejo de 

Abbott em compartilhar com elas seu sentimento de êxtase ao olhar, tocar e 

sentir o aroma de terras que um dia pertenceram a culturas tão representa-

tivas em sua concepção de mundo e na dessas senhoras. Podemos suspeitar, 

então, que elas pertenciam a uma classe de mulheres que despertam no ho-

mem os prazeres do conhecimento, ao mesmo tempo em que impossibilitam 

a realização integral do desejo sexual. Por outro lado, podemos inferir também 

que essa forma de afeto talvez fosse para Abbott a mais apropriada à época, 

já que seu desejo maior era investir na obtenção de conhecimentos – cientí-

fico e artístico.

Segundo Ana Miranda, em Que seja em segredo... (1998: 52), obra que 

analisa a prática epistolar entre cavalheiros mundanos e damas portuguesas, 

religiosas ou não, que viviam em conventos em Portugal no século XVII, “hou-

ve um tempo em que o desejo sexual transpôs os limites da espiritualidade 

reclusa [...]. Para isso, nada como buscar o prazer na escuridão das celas do 

convento”. Ao longo de sua viagem à Europa, Jonathas refere-se inúmeras 

vezes, a D. Maria Cândida e a D. Maria Margarida (ambas recolhidas nas Mer-

cês), escrevendo em seu Diário (Galvão, 2007: 457): “Sim, cara Margarida, de 

ti cuidei ouvir hoje a voz sonora: tu hoje me arrancaste suspiros de saudades 

e até lágrimas, mas eu ainda espero derramá-las de prazer”. A impossibilida-

de de realizar o desejo sexual parecia ser compensada na obtenção de objetos-

-relíquias: os registros do passado na construção de seu presente.

Contudo, ao retornar da Europa, após ser recebido com muito entusias-

mo pelas amigas recolhidas, decide deixar de vê-las, já que os encontros 

acabaram saindo de seu controle, pois passaram a tomar muito de seu tempo 

afetivo e concreto. Assim, aos 42 anos, contrai segundas núpcias com uma 

viúva de posses, três anos mais velha, D. Ana Joaquina de Freitas, em 1838. 

Seguindo a trajetória de Jonathas, parece-nos que o rompimento com as “do-

ces amigas recolhidas” e o casamento com D. Ana Joaquina fizeram parte de 

seu projeto de ascensão social. D. Ana Joaquina era viúva rica e tinha apenas 
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um filho; já Jonathas estava em plena ascensão profissional, passando a ocu-

par lugar de destaque na sociedade baiana. Após o casamento, o patrimônio 

de Jonathas dobrou, o que lhe possibilitou adquirir muitas obras e objetos de 

arte e posição social de maior destaque.

Em 1816, Jonathas matriculou-se no Colégio Médico e iniciou seu 

curso de cirurgia. Parece-nos fora de dúvida a inf luência do Dr. José Álvarez 

do Amaral na decisão do jovem imigrante, pois, como patrão, ou amigo 

patrão, o provável é que já houvesse descoberto nele os dotes da inteligên-

cia, da energia e da disciplina que outros também notariam, como o 8o 

Conde dos Arcos (D. Marcos de Noronha e Brito), que governou a Bahia entre 

1810 e 1818 e para quem Abbott trabalhou como tradutor de documentos 

diplomáticos do inglês para o português, tornando-se protegido do conde. 

Graduou-se em 1820, e, em 1821, por ter frequentado mais um ano, foi apro-

vado com distinção, o que lhe deu a condição de cirurgião formado com o 

direito exercer medicina e cirurgia em todas as partes do Império. Assim, 

em março de 1829, foi empossado na cátedra de anatomia da Escola de Me-

dicina da Bahia. Logo começou a planejar uma viagem de especialização em 

Paris, bem como um doutoramento por uma tradicional e renomada univer-

sidade europeia. Esta prática se tornava comum entre um novo grupo de 

jovens profissionais baianos, recém-formados pela Escola de Medicina, mas 

não só entre eles, já que os artistas também começavam a viajar a Paris 

para aprender com os grandes mestres da pintura. Segundo Maria Helena 

Ochi Flexor (s/d: 2):

No século XiX, a Província da Bahia já enviava alguns artistas para se aperfei-

çoar na Europa, independentemente de instituições oficiais ou particulares. 

Foram estudar em Paris Francisco Rodrigues Nunes, que ensinava desenho para 

estudar pintura; Francisco Moniz Barreto Filho, para estudar música e pintura 

e Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoá para estudar arquitetura civil, entre 

outros. A França e a itália eram os países preferidos.

É importante ressaltar que a escolha deste grupo de jovens, entre eles 

Jonathas, por uma viagem à Europa deixa perceber que, na primeira metade 

do século XIX, vai se diferenciando em Salvador um grupo de profissionais 

liberais, de intelectuais e artistas provenientes das classes média e alta, de 

atuação docente na maioria dos casos, que parte para completar seus estudos 

na Europa, especialmente em Paris. Estes homens da elite intelectual local 

tornaram-se destacados professores na cidade, com fortes inquietudes cultu-

rais, as quais se manifestariam, algum tempo depois, no interesse pela his-

tória, pela arte, pela música, pelas políticas local e nacional. Com o tempo, 

tais inquietudes se transformariam em práticas de diferenciação social de 

classe, passando as coleções de arte de valor diversificado, formadas por 

muitos deles, a fazer parte deste legado. Pois foram essas coleções que, pos-

teriormente, formaram os atuais museus da Bahia. 
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Seguindo esse fio analítico, verificamos que Jonathas Abbott participou, 

junto com outros de sua geração, de um momento peculiar da história da cida-

de, a saber, a criação de uma esfera cultural diferenciada plasmada pela funda-

ção de várias instituições orientadas para difundir a história, a arte e a cultura, 

como as sociedades científicas, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e da Sociedade de Belas Artes (ambos em 1856). Aliás, Jonathas par-

ticipou de todas as associações e sociedades científicas, sendo a Sociedade de 

Belas Artes fundada em sua casa, no Caminho Novo do Gravatá, por um con-

junto de homens das letras e das artes. Entre eles, destacam-se o Dr. Antônio 

José Alves (pai do poeta Castro Alves, colega de Jonathas na Congregação da 

Faculdade de Medicina e grande colecionador), o Dr. João José Barbosa de Oli-

veira (pai do senador Rui Barbosa, médico e seu amigo), o dramaturgo Agrário 

de Menezes, o poeta Muniz Barreto, Gaspar José Lisboa e o pintor baiano Rodri-

gues Nunes, sendo o próprio Jonathas Abbott o presidente da Sociedade.

A IDA À EUROPA: O Grand TOur E OS ESTUDOS Em mEDIcINA 

Em 20 de julho de 1830, a bordo da galera sueca Ariadne, Jonathas parte para 

a Europa e lá permanece até 1832. Em seu programa de viagem, o estudo da 

medicina moderna com grandes médicos, como Guillaume Dupuytren, no 

famoso hospital Hôtel Dieu, e o Grand Tour não só estavam intimamente rela-

cionados, mas traduziam o desejo por conhecimento.

O “inglês pobre”, como se referiu Gilberto Freyre (2000) a Jonathas, 

transformara-se, na Bahia, em um imigrante em ascensão que, por ter acesso 

à educação, construiu progressivamente um capital econômico e cultural que 

possibilitou alargar seus horizontes como indivíduo. Assim, Jonathas anota 

em seu Diário todas as experiências vividas na Europa, tanto no plano pro-

fissional quanto no afetivo. Mas é especialmente sugestivo quando sublinha, 

nestes dois anos, o contato com os fragmentos da Antiguidade Clássica, atra-

vés de cacos de azulejos, esculturas, ruínas, cidades, paisagens geográficas, 

obras arquitetônicas, templos etc. – contato que o levou a refinar seu gosto, 

adquirindo objetos, os quais fariam parte de sua coleção, já que o levariam a 

recordar para sempre a Antiguidade do mundo ocidental. 

Vemos, então, que Jonathas parte para a Europa com um programa 

bem-direcionado: estudar medicina e fazer seu Grand Tour – uma viagem por 

prazer e amor à cultura, buscando entrar em contato com a arte e cultura 

clássicas. Para além de um prazer pessoal, Jonathas financia sua viagem como 

estratégia de ascensão social e profissional, pois sabia que, ao retornar, se 

tornaria um homem respeitável na sociedade de Salvador. Portanto, o inves-

timento na construção de sua individualidade objetiva e subjetiva tinha para 

ele enorme valor. Nesse aspecto, Jonathas considerava a viagem e os estudos 

bens simbólicos e marcadores privilegiados de classe. A viagem serviria como 
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um instrumento de distinção, por excelência, já que ao se apoiar numa relação 

de proximidade com a arte e a ciência, resultaria em cultura objetiva e sub-

jetiva, o que, por consequência, levaria à sua ascensão social (Bourdieu, 2008). 

É nesse esquema de ascensão social que Jonathas investe também na 

construção de uma rede de relações que o tornaria um homem respeitável ao 

retornar a Salvador. Logo que chega a Paris, em 28 de outubro de 1830, insta-

la-se em um quarto mobiliado no hotel Saint Germain, na rue Sainte Margue-

rite, por 26 francos mensais. O tempo lá foi por ele judiciosamente repartido 

entre as lições dos grandes mestres da medicina e as visitas frequentes a 

museus de arte, coleções as mais variadas e idas a conferências sobre litera-

tura francesa no Instituto de França, no Instituto de Ciências e também ao 

teatro – Jonathas foi exímio tradutor de Molière. 

As horas vagas eram dirigidas à construção de relações com titulares 

da sociedade baiana, como Domingos Borges de Barros, o Visconde de Pedra 

Branca, pai de Luísa Margarida de Barros Portugal, futura Condessa de Barral, 

que, posteriormente, o indicaria como um dos médicos mais respeitáveis da 

Bahia quando D. Pedro II visitou esta província em 1859.7 Ainda em Paris, fa-

zia também visitas frequentes ao marquês de Resende e a Góes Calmon e 

passou a ter como companheiros estudantes de medicina, a maioria deles 

proveniente das classes abastadas da Bahia, os quais se tornaram seus amigos 

íntimos após seu retorno a Salvador. 

NA ITálIA: DOUTORAmENTO E cOlEcIONISmO

Diminuído o ritmo de atividades escolares, no verão de 1831 não havia muito 

que justificasse a presença de Abbott em Paris e ele toma uma diligência para 

Marselha. Dez dias depois, embarca num brigue francês até Palermo e em 

nove dias lá estava. Esquadrinhou Palermo e suas redondezas: as soberbas 

igrejas, com seus famosos mosaicos, sendo todas as visitas devidamente re-

gistradas em seu Diário. Protocola um documento ao rei de Palermo solicitan-

do autorização para seu doutoramento. Enquanto aguardava a decisão conti-

nuou sua visita a Palermo. Em agosto, Jonathas Abbott estava aprovado nos 

exames de doutorado. Dois acontecimentos em Palermo foram decisivos para 

o início de sua famosa coleção: andando pela cidade, ele adquire a cópia de 

Correggio, a “Cabeça de Cristo agonizando”, que vira na véspera na coleção 

da universidade. O segundo acontecimento foi sua partida para o Grand Tour 

na Itália, onde visitou várias cidades da Antiguidade Clássica, incluindo Pom-

peia, onde mitologia e arte apareciam em imagens oníricas (Galvão, 2007: 362): 

“Imagens de deusas, brincos de senhoras, máscaras de teatro, moedas, corpos 

carbonizados [...] os teatros cômico e trágico, de mármore, estão inteirinhos, 

tanto eram sólidas as obras da Antiguidade [...] visitei os templos das deusas 

Ísis, de Mercúrio, de Júpiter, de Esculápio e o de Vênus [...]”. 
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Vai a Herculano e a Roma – sua grande paixão –, e também a Nápoles, 

a Resina, a Puzzuoli, à Toscana, à Licurgia. Além de visitas às cidades com 

seus monumentos, estátuas, galerias e museus, esquadrinha a geografia das 

regiões por onde passa: lagos, montanhas, vinhedos, o Vesúvio – para ele 

uma “eterna maravilha”. Anota em seu Diário a compra de objetos que vão 

constituindo sua coleção (Galvão, 2007: 367): “[...] comprei vários objetos 

feitos das lavas do Vesúvio, e mesmo estampas, a fim de lembrar-me sempre 

dessa ignívoma montanha [...]”. Passa a adquirir o conhecimento de um con-

naisseur, de um colecionador. Aos poucos, familiariza-se com as obras e os 

objetos que vê. Segundo Pierre Bourdieu (2008: 198) ser um connaisseur “é uma 

arte, um controle prático que, à semelhança de uma arte de pensar ou viver, 

só pode ser transmitida por contato repetido com obras culturais”. Assim, 

Jonathas adquire vários objetos na viagem pela Itália, para ele, todos uma 

relíquia, um registro, uma “imagem lembrança”, conforme definiu Walter 

Benjamin (1987: 229): “[...] a peça recém-adquirida emerge como uma ilha no 

mar que envolveu seus sentidos”.

No dia 29 de agosto de 1831, às 10 horas da manhã, Abbott aponta em 

seu Diário (Galvão, 2007: 452): “[...] descobrimos a capital do mundo antigo, e 

hoje do mundo cristão, a grande e majestosa Roma. Senti não sei que prazer 

ao vê-la com os meus próprios olhos [...] avizinhar-me a uma cidade cujo nome 

só basta para encher de admiração e respeito”.

Para Abbott, Roma era imagem-fusão de formas artísticas que compu-

nham o passado civilizacional da humanidade ocidental, já que conciliava o 

passado e o presente. Roma era uma cidade-relíquia. Nas palavras de Abbott, 

era plena de estilos e personalidades. Era, a seu ver, lugar onde natureza e 

espírito harmonizavam-se. Assim, sua admiração pela cidade extrapolava 

todas as suas expectativas em relação à sua visão sobre o que fora o Clássico. 

Escreve Jonathas sobre Roma (Galvão, 2007: 504):

Vi o soberbo castelo de Sant’Angelo, e passei à basílica de São Pedro. Vista mais 

nobre não pode haver, as belas fontes, as colunatas de rico e antigo mármore, 

ágata e pórfiro, o mosaico mais delicado exato, as estátuas colossais de bronze 

e mármore, o altar de pontífices, tudo imortalizado por gênios também imortais; 

em suma, é escusado tentar uma descrição quando essa força será pobre [...] 

apesar de estar ali por quatro horas esbugalhando o olho, não vi ainda a vi-

gésima parte. [...] subi o soberbo capitólio e parei diante da estátua equestre de 

Marco Aurélio, menos para examinar essa soberba relíquia que para ref letir que 

meus pés profanavam terreno sagrado. Quantos heróis endeusados ali receberam 

os seus louros? Quantos monarcas cativos ali aumentaram o triunfo do vencedor! 

[...] Eu ouço os quatro milhões de romanos enviar aos céus os seus ardentes 

votos, estou vendo as mães entregarem seus filhos, suas joias para a salvação 

da pátria; César, Bruto, Régulo e mil outros, eu os vejo e estou convosco no 

capitólio. Ah! minha alma não cabe no seu cárcere estreito, o coração me bate 

forte e as lágrimas me impedem de ver o que me rodeia [...].
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Tais descrições nos remetem às análises de Georg Simmel em que o 

autor anota, em 1898, ou seja, 68 anos após a ida de Jonathas a Roma, impres-

sões muito semelhantes às de Jonathas. Diz Simmel (2011: 15): “Aqui gerações 

incontáveis criaram e constituíram ao lado uma das outras e por cima uma 

das outras, cada uma delas sem se importar minimamente ou mesmo, a maior 

parte das vezes, sem compreender minimamente o que encontrava já feito, 

entregue exclusivamente às necessidades do presente e ao gosto ou ao capri-

cho da sua época”.

Abbott e Simmel, ainda que em tempos muito distintos, parecem divi-

dir os mesmos sentimentos e visões sobre Roma. Para ambos, Roma unia a 

distância entre as épocas, os estilos, as personalidades, os conteúdos vitais 

que deixaram suas marcas na cidade como em nenhum outro lugar no mundo 

e, no entanto, entrelaçadas numa unidade, harmonia e afinidade como em 

nenhum outro lugar do mundo. As sensações fragmentárias e isoladas de 

Abbott sobre a cidade revelam sua fruição estética, que parece consistir em 

encontrar ou criar uma unidade na massa caótica das impressões e ideias que 

repousa na historicidade, no passado clássico. Roma produz o efeito de uma 

obra de arte da mais elevada ordem na visão de Abbott. A mesma visão tam-

bém teve Georg Simmel (2011: 16) em sua ref lexão estética sobre a cidade. 

Podemos afirmar que a individualidade de Jonathas é parte de um hábito de 

época, o qual, segundo o historiador da arte Ernst Gombrich (1994), contrário 

à afirmação de uma história “autônoma” da arte, toma a cultura em um sen-

tido quase antropológico quando diz: “O que aproxima homens, mitos e obras 

de arte é, de uma parte, seu nascimento, sua transmissão em contextos cul-

turais e sociais específicos [...] que possam ser explicados por uma análise de 

contexto [...]”. 

Ao deixar Roma, Jonathas anota em seu Diário (Galvão, 2007: 457): “[...] 

Oh! Verdadeira pátria de deuses e heróis, com que saudade deixo o teu sagra-

do solo! Deixo de ver e de tocar tuas estupendas ruínas, vestígios espantosos 

da tua antiga glória! Adeus!”

As ruínas despertavam em Abbott o mesmo sentimento que haviam 

despertado no esteta John Ruskin no mesmo século. As ruínas pareciam, para 

ambos, alegorias ou representações do que a edificação uma vez foi, mas 

deixou de ser, pois é também um monumento do presente, e por isso existe 

em correlação com a vivência das cidades e suas memórias. As ruínas apre-

sentam-se como um fator de afirmações coletivas, individuais e nacionais a 

partir de sentimentos despertados por este “morto” que luta por sobrevivên-

cia e vida na sociedade a que pertence (Ruskin, 1989).

No entanto, relatos como os de Abbott sobre Roma nos remetem tam-

bém às narrativas dos viajantes do Grand Tour, fenômeno social que Valéria 

Salgueiro (2002: 301) afirma ter sido típico da cultura europeia anterior ao 

mundo moderno sob o capitalismo. Tais viagens foram realizadas por pensa-
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dores como Goethe (1999), Horace Walpole e Thomas Gray, entre tantos outros 

estetas, intelectuais, filósofos, artistas, viajantes cujas proveniências eram 

primordialmente a Inglaterra, a França e a Alemanha. Todos viajavam até 

Roma declaradamente em busca de edificação pessoal e do estudo da cultura 

dos antigos. O verdadeiro Grand Tour envolvia, além de uma viagem a Paris, 

um circuito pelas principais cidades italianas – Roma, Florença e Nápoles 

(Salgueiro, 2002: 304).

A realização do Grand Tour transformou Jonathas em um grand tourist, 

conforme era nominado o viajante amante da cultura dos antigos e de seus 

monumentos. As motivações dos grand tourists beiravam a obsessão e uma 

inclinação inusitada para contemplar paisagens, amplas vistas panorâmicas, 

compostas segundo um idioma permeado por valores estéticos sublimes. Jo-

nathas anota em sua viagem à cidade de Portici (Galvão, 2007: 463): 

[...] quantos objetos raros me cercam por toda parte. O golfo de Nápoles, as inu-

meráveis vilas e povoações, o castelo de Sant’Élmo e o Vesúvio, o lago tranquilo 

de Agnano, a fumegante montanha,  [...] os banhos quentes ao pé dela [...] em 

suma um panorama completamente encantador.

A aquisição de objetos o levou a viajar no tempo, a retornar à essência 

do Mundo Clássico, o que, por outro lado, parecia ser um encontro com seu 

passado, um encontro consigo mesmo, parecendo construir-se uma relação 

de simetria entre o passado e o presente na construção da individualidade de 

Abbott (Galvão, 2007: 503): “[...] Hoje comprei uma lâmpada romana e um la-

crimatório”. Os objetos representavam ideias e, para ele, eram verdadeiras 

obras de arte, a partir da noção moderna, tal como foi descrita por Norbert 

Elias (1995): eram singularidades. Os movimentos de viajar e de adquirir e 

colecionar objetos, segundo Elias, relacionam-se ao processo de exibir coisas 

ausentes do passado do mundo civilizado. Viajar é formação que sustenta e 

sintetiza um amplo movimento individual para o social e vice-versa, em uma 

aparência de leva e traz. “As pessoas colecionam para se civilizar” (Elias, 1995: 

85). E é nas viagens que, segundo Walter Benjamin (1982: 103), ocorrem as 

compras mais memoráveis, pois “colecionadores são pessoas de instinto prá-

tico; quando conquistam uma cidade desconhecida, sua experiência lhes 

mostra que a menor loja de antiguidades pode significar uma fortaleza”.

O RETORNO À bAHIA E A cONSTRUÇÃO DA GAlERIA AbbOTT

Em 1832, Jonathas retornou à Bahia trazendo tudo o que adquirira nos dois 

anos na Europa. Havia constituído uma coleção que, ao longo dos anos, con-

formou a Galeria Abbott. Contudo, José Antônio do Prado Valladares, diretor 

do Museu do Estado da Bahia entre 1939 e 1942, professor de estética da Uni-

versidade da Bahia e autor de A Galeria Abbott, primeira pinacoteca da Bahia, 
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monografia apresentada ao 1o Congresso de História da Bahia em março de 

1949, diz ser a Galeria Abbott, como um todo, extremamente desigual, ecléti-

ca, sem uma unidade de obras, objetos, temáticas, artistas e/ou linguagem 

poética, pois é composta de obras e artistas provenientes de distintas lingua-

gens pictóricas, cujas temáticas também são extremamente ecléticas – in-

cluindo a representação dos principais artistas da Escola Baiana de Pintura. 

Contudo, ressaltamos que o ecletismo das coleções no século XIX eram uma 

especificidade do colecionismo na época. A variedade e a heterogeneidade 

que regem uma coleção são justificadas pela lógica que o colecionador lhe 

outorga. Para Abbott, os objetos (fossem obras de arte ou objetos “quaisquer”) 

tinham caráter universal e didático com atuação na consciência presente. Na 

compreensão de Abbott, colecionar definia-se como um ato de juntar coisas 

que possuem propriedades ou características comuns que servem para co-

nhecer o mundo. Portanto, é a partir desta compreensão que podemos enten-

der a razão do ecletismo de sua coleção: ela é heterogênea porque é compos-

ta por diversos padrões artísticos e culturais compatíveis aos modelos per-

ceptivos condicionados pela relação do indivíduo (Abbott) com suas referên-

cias memoriais e cotidianas, fatores que levaram à formação de uma prática 

social que se configurou no prazer estético individual, ou gosto de Abbott. 

Podemos, ainda, entender culturalmente o ecletismo da Galeria Abbott 

se a inscrevermos no cotidiano da sociedade baiana da primeira metade do 

século XIX. Suzana Alice Silva Pereira, em “A pintura baiana na transição do 

Barroco ao Neoclássico” (s/d), aponta para as muitas mentalidades na Salva-

dor oitocentista; ou seja, havia uma não linearidade histórica, quer nas pos-

turas coletivas, quer nas atitudes e nos discursos individuais, quer na expres-

são figurativa. Em se tratando da iconografia que, até então, era exclusiva-

mente barroca, no decorrer do século XIX, outros modelos passaram a ser 

adotados, como o neoclássico, configurando-se, então, uma produção artísti-

ca de transição, híbrida, com obras associadas a ambos os modelos, e pintores 

exercitando-se em diferentes temáticas e tratamentos formais, o que resultou 

numa produção artística eclética. Assim, renovação e permanência estabele-

ceram um diálogo evidente na Galeria Abbott.

Analisando a questão do ponto de vista de um mercado de arte inexis-

tente na Bahia da segunda metade do século XIX, a clientela representada 

quase exclusivamente pelas instituições religiosas diversifica-se, e outros 

segmentos sociais passam a fazer parte do mercado, fazendo surgir a figura 

do colecionador particular, como Jonathas Abbott e outros de seu tempo. Se-

gundo o historiador Paulo Knauss Mendonça (s/d: 2), a prática de colecionar 

de Jonathas Abbott foi extremamente importante, pois trouxe desdobramen-

tos para os artistas baianos da época: “Ao integrar o movimento de criação 

da Sociedade de Belas Artes, o médico anglo-baiano e amante das artes par-

ticipou do processo de liberalização das artes na Bahia, promovendo a carrei-
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ra de artista como profissional autônomo no mercado livre, distante das 

restrições impostas pelas antigas corporações de ofício que dominavam o 

campo dos artesãos”.

Seguindo essa linha interpretativa, podemos afirmar que a Galeria 

Abbott e a própria individualidade de Jonathas encarnam uma trajetória de 

mediação sociocultural que, segundo Gilberto Velho (2010), oferece uma plas-

ticidade que se manifesta na capacidade de transitar e desempenhar o papel 

de mediadores entre distintos grupos e códigos sociais. Jonathas Abbott foi 

um mediador, um intérprete de seu tempo e um reinventor de si próprio, ao 

mesmo tempo em que ofereceu pluralidade cultural à arte baiana de meados 

do século XIX, quando, por exemplo, reuniu em sua coleção objetos, obras e 

artistas europeus à produção artística baiana (brasileira). Abbott foi, sobre-

tudo, um agente de mudança quando, através de seu cosmopolitismo objetivo 

e subjetivo aportou informações, novos costumes, hábitos, bens e aspirações 

à sociedade de seu tempo.

Abbott construiu um museu particular, não exclusivamente voltado 

para uma corrente artística; ao contrário, construiu uma coleção cuja parti-

cularidade era o agrupamento heterogêneo de objetos em que o homogêneo 

é o valor histórico. Essa pedagogia dos objetos é que proporciona a lógica 

variada da coleção: o objeto tem algo para ensinar do passado, é suporte para 

o êxito de um ato pedagógico que seria a constituição de um futuro museu – 

campo para a recriação da história e da tradição. 

A amizade de Jonathas Abbott com os membros fundadores da Socie-

dade de Belas Artes, com os quais compartia a vocação pelo colecionismo, 

manifesta-se na participação conjunta no que pode ser definido como um 

programa cultural e criação de canais oficiais de instituições do saber na 

Salvador do século XIX. Ao fundar a Sociedade de Belas Artes, vemos que este 

grupo de homens das letras, das ciências, das artes, intelectuais e profissio-

nais liberais tinha o objetivo de despertar o gosto pelas manifestações artís-

ticas, elevando moralmente a sociedade baiana, a classe dos artistas e, ainda, 

dando a oportunidade aos artistas da época de apresentar seus trabalhos em 

exposições anuais. Mais tarde, a Sociedade de Belas Artes passou a convidar 

artistas que quisessem vender quadros, esboços, desenhos, gravuras ou quais-

quer outras peças de arte. Esse grupo de intelectuais, amantes das artes, criou 

espaços culturais de indiscutida importância do ponto de vista institucional, 

os quais se tornaram os primeiros museus da cidade.

Na época, não havia nenhum museu em Salvador. Nem histórico, nem 

de artes. Tudo estava por fazer, e o que existia era um grupo de homens dis-

postos a enfrentar a tarefa. Desse grupo fez parte o inglês Jonathas Abbott, que 

levou a cabo a progressiva institucionalização do campo artístico e intelectual. 

Sua figura foi progressivamente reconhecida na sociedade de seu tempo como 

fundadora e impulsionadora das iniciativas de construção de museus na cida-
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de. Por outro lado, essas novas práticas, como o colecionismo e a constituição 

da Sociedade de Belas Artes, foram acompanhadas por um paulatino ingresso 

de obras de arte do Velho Continente no Novo Mundo. Neste rico e complexo 

processo formaram-se as primeiras coleções de arte com que contaram a Bahia 

e o Brasil. O colecionismo artístico se integrou a um projeto político institucio-

nal, cuja ideologia era edificar a nação por meio da educação de seus cidadãos 

mediante a esfera artística. Essas iniciativas também podem ser vistas como 

manifestações de uma prática em que se ref lete a relação entre os âmbitos 

público e privado. De um lado, a atuação de um grupo, dentro da elite, que toma 

a direção enquanto política cultural; de outro, a atuação do poder político na 

organização de uma incipiente política cultural.

Os indivíduos envolvidos na criação da Sociedade de Belas Artes foram 

os que contribuíram com seu esforço para o progresso material da cidade, 

foram os que aportaram suas próprias coleções nos projetos dos museus. A 

participação deles como homens da cultura, como professores e colecionado-

res, os fez, também, membros de uma geração e de um grupo social que to-

mara a seu cargo o desenvolvimento cultural e institucional da cidade como 

modo de consolidação de sua posição hegemônica dentro da sociedade, já que 

viam a si mesmos com um papel pedagógico a cumprir. Esse grupo era con-

formado por homens que, como Jonathas Abbott, combinavam múltipla in-

serção institucional com a atividade política, a docência e a sensibilidade 

artística, transformando tais atividades em numerosas associações, comis-

sões, entidades de caráter cultural, filantrópico ou educativo.

Portanto, a afeição de Abbott pelo colecionismo artístico e histórico foi 

fundamental na construção da individualidade do colecionador Jonathas 

Abbott. Destacamos, ainda, que tanto a construção de sua individualidade 

quanto a formação de sua coleção fizeram parte do mesmo processo: o de sua 

ascensão social. Nesse processo, o Clássico, com o qual Jonathas entrou em 

contato em seu Grand Tour, tornou-se a essência estética de sua coleção. Por 

outro lado, a primeira viagem foi, ao mesmo tempo, núcleo de sua coleção e 

campo de aperfeiçoamento profissional. A viagem converteu-se em prática 

de diferenciação social, que lhe garantiu o pertencimento a certo grupo de 

notáveis ao mesmo tempo em que constituiu em elemento de distinção na 

sociedade baiana de seu tempo. 

Jonathas Abbott viajou mais uma vez à Europa, entre 1852 e 1853, onde 

adquiriu mais obras. Foi importante agente no comércio de artes na Bahia, 

tornando-se comprador compulsivo de obras nacionais e internacionais. Mor-

reu em 1868, aos 71 anos, em casa, no Caminho Novo do Gravatá (atual rua 28 

de Setembro, no Pelourinho), com a maior coleção de obras de artes do Impé-

rio, segundo Morais Filho (Galvão, 2007: 350). Em abril de 1869, o governo da 

Bahia adquiriu parte de suas obras, as quais foram doadas ao Liceu Provincial. 

Em 1931, as obras foram transferidas para a pinacoteca do Estado da Bahia. 
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Finalmente, em 1938 a Coleção Abbott foi enviada ao Museu de Artes da Bahia, 

recém-inaugurado no antigo palacete Góes Calmon, no Corredor da Vitória, 

Salvador. Em 30 de junho de 2000, a diretora do museu, Sylvia Athayde, fez 

uma relação completa do que restava, e, de um total de 160 obras, permane-

cem 37 telas de artistas baianos e demais brasileiros, e 123 de artistas estran-

geiros (todas não identificadas). A Galeria Abbott permanece até hoje como 

o núcleo da coleção do Museu de Artes da Bahia.

Recebido em 09/10/2012 | Aprovado em 12/02/2014

Cláudia de Oliveira é professora adjunta da Escola de  

Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro  
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NOTAS

1 Fernando Abbot Galvão era descendente direto de Jonathas 

Abbott (por conta do affair entre Jonathas Abbott e Cecilia 

Walters). Foi diplomata e escritor. Fernando publicou o 

diário na íntegra – tal como havia recebido como herança 

– e fez uma pesquisa de 10 anos para as notas de rodapé 

(mais de 500). Escreveu uma pequena biografia do trisavô, 

que constitui a segunda parte do diário, com muitas in-

formações sobre a vida de Jonathas. Faleceu em Natal – 

onde vivia – em abril de 2009. Deixou viúva Sonia Bezerra 

Galvão e três filhos. 

2  Por intenção subjetiva e objetiva, referimo-nos aos con-

ceitos elaborados por Georg Simmel, cultura objetiva e 

cultura subjetiva. A cultura subjetiva é entendida como 

sendo formada na troca interacional feita por indivíduos 

possuidores de um quantum de liberdade, o que permite o 

aumento da diferenciação entre cada um deles e nos gru-

pos e arranjos sociais por eles organizados, complexifi-

cando a relação e a vida na cidade. Já a cultura objetiva se 

apresenta socialmente como resultado das trocas subje-

tivas dos indivíduos, em um jogo interacional, compondo 

interesses e divergências, tendências, estilos e modos de 

viver. Ver Simmel (1998).

3  Capital cultural, econômico e social são conceitos desen-

volvidos por Pierre Bourdieu. O conceito de capital apoia-

se em bases teóricas distintas para falar das vantagens 

culturais e sociais mobilizadas pelos indivíduos e que 

geralmente os conduzem a um nível socioeconômico mais 

elevado.

4  Em, “Eu vi o mundo...”, a autora, Maria de Lourdes Eleuté-

rio, discute a coleção de Oliveira Lima e afirma que “os 

relatos ampliam a inteligibilidade acerca das relações en-

tre os produtores de arte e o colecionador na constituição 

do acervo” (2004: 10).

5  O uso da expressão “Mundo Clássico” é tomado aqui para 

falar do encontro de nosso protagonista com as relíquias 

deixadas pela Antiguidade Clássica – por Grécia e por 

Roma – entre os séculos V a.C. e VII d.C., na viagem por 

ele realizada, entre 1830 e 1832, à Europa.
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6  Antônio Joaquim Franco Velasco (Salvador, 1780-1833). 

Pintor, professor. Autor de diversos retratos e pinturas 

decorativas para igrejas de Salvador. No início da década 

de 1810, realizou trabalhos para a Matriz de Santana; por 

volta de 1813, produziu pinturas para o teto da nave; e, 

em 1814, foi incumbido de fazer o painel da pia batismal. 

Entre 1818 e 1820, executou a pintura do forro e de sete 

painéis retratando os passos da Paixão de Cristo para os 

altares da Igreja do Senhor do Bonfim, além do doura-

mento da capela-mor, de altares, tribunas, púlpito e coro. 

É também autor da pintura do forro da capela-mor da 

Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Itaparica. Em 

1821, foi nomeado docente substituto da cadeira pública 

de desenho de Salvador, possivelmente por incentivo de 

D. João VI (1767-1826), em agradecimento aos dois quadros 

que lhe foram presenteados. Sobre essas informações ver 

Alves (1976: 210).

7  D. Pedro II assistiu a uma das aulas de anatomia de Jona-

thas Abbott na Escola de Medicina e se impressionou com 

seu conhecimento. Sobre essa discussão, ver Galvão 

(2007: 354).
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jONATHAS AbbOTT: INDIvIDUAlIDADE E  

cOlEcIONISmO NA bAHIA NO SécUlO xIx

Resumo

O artigo discute o contexto de formação da principal coleção 

de artes que compõe o atual Museu de Artes da Bahia, a co-

leção Jonathas Abbott, tomando como fonte de pesquisa um 

relato autobiográfico: o Diário de viagem do autor à Europa, 

entre 1830-1832. Esta análise propõe uma ref lexão sobre a 

construção da individualidade do colecionador Jonathas Ab-

bott, entre 1816 e 1887 – período que corresponde a sua tra-

jetória de vida no Brasil – buscando compreender a essência 

estética da coleção e a natureza do gosto de Abbot. Nossa 

hipótese é a de que a construção da individualidade de Abbot, 

a formação de seu gosto e a natureza estética de sua coleção 

foram elementos conformadores do espírito da Galeria Abbott 

– como um todo. 

jONATHAS AbbOTT: INDIvIDUAlITY AND 

cOllEcTING IN bAHIA IN THE NINETEENTH cENTURY

Abstract

The article discusses the context of the formation of the 

main art collection of the current Art Museum of Bahia, Jon-

athas Abbott Collection, examining the autobiographical nar-

rative of Abbott’s travel diary, which was written during his 

travel to Europe between 1830 and 1832. By investigating the 

construction of the individuality of the collector Jonathas 

Abbott during his time in Brazil (1816-1887) it aims to under-

stand the aesthetic basis of Abbott’s collection and the na-

ture of his taste. It is argued that Abbott’s individuality, the 

formation of his taste, and the aesthetic nature of his collec-

tion constituted defining elements of the spirit of Abbott 

Gallery as a whole.
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“A DOmINAÇÃO” DE mAx WEbER PElOS  
SEUS mANUScRITOS INAcAbADOS (1911 – 1913)

La domination. (2013). max Weber. Trad. Isabelle kalinowski.  

Paris: La Découverte, 432 p. 

Nascido há 150 anos, em Erfurt, capi-

tal da Turíngia, na Alemanha, Maxi-

milian Karl Emil Weber pode ser lem-

brado por diferentes caminhos. Como 

um dos fundadores da Sociologia, 

sua figura é associada a temas espe-

cíficos: suas prodigiosas análises so-

bre a origem do capitalismo, sua eru-

dição aplicada à fundação de uma 

teoria da religião; suas ref lexões crí-

ticas sobre o método nas ciências so-

ciais, sem o estabelecimento de rígi-

das fronteiras disciplinares; ou, ain-

da, suas teses sobre o poder e as for-

mas de dominação. 

Sobre este último tema, a editora 

francesa La Découverte, nos quadros 

de sua “Collection Politique et Socié-

tés” dirigida pelo sociólogo francês 

Yves Sintomer, publicou, em dezem-

bro último, os manuscritos produzi-

dos pelo autor entre 1911 e 1913, nu-

ma edição crítica empreendida a par-

tir da tradução da publicação, na 

Alemanha, em 2005, do primeiro vo-

lume de Max Weber Gesamtausgabe, 

intitulado Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die Wirtschaft und die gesellchaftlichen 

Ordnungen und Mächte. Nachlaß do 

tomo 4: Herrschaft.

Sintomer, também autor de uma 

longa introdução à edição francesa, 

justifica a importância da publicação 

sob o argumento de que a inf luência 

da Sociologia Política de Max Weber 

em escala internacional não corres-

ponde à forma fragmentada como 

seus temas foram traduzidos em 

par    tes que compuseram os exempla-

res de Wirtschaft und Gesellschaft (Eco-

nomia e sociedade), reunidos na se-

ção Soziologie der Herrschaft (Sociologia 
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da dominação), combinadas a alguns 

textos isolados para reforçar uma 

unidade, autonomia, ou sistematici-

dade, que não existiam nos originais 

inacabados de Weber, publicados 

postumamente.

O trabalho atual apresenta concei-

tos e categorias definidos de modo 

mais preciso, por vezes a partir de 

noções complementares, como a de 

“disciplina”, que precede a definição 

do conceito de dominação. Seus des-

dobramentos podem evidenciar algu-

mas imprecisões em traduções clás-

sicas de Wirtschaft und Gesellschaft, 

como o fez Talcott Parsons, por 

exemplo, ao traduzir “Herrschaft” por 

“authority”, na edição para a língua 

inglesa (Sintomer, 2013: 21).

Ao redigir estes manuscritos ina-

cabados, Weber forjou noções funda-

mentais para a constituição de uma 

sociologia política. Sua “erudição” e 

“inventividade” nas construções con-

ceituais, herdada em certa medida 

do neokantismo (Ringer, 2004), apa-

recem nos estudos sobre os três mo-

dos de dominação legítima, na pas-

sagem da dominação dos notáveis 

para a dos partidos de massa, na 

oposição status do grupo (Stand)/clas-

se (Klasse), nas análises sobre o pa-

trimonialismo, sobre a hierocracia 

ou sobre a dominação carismática e 

suas funções correlatas. 

A publicação, além de duas curtas 

notas editoriais sobre as traduções 

francesas de Wirtschaft und Gesells-

chaft e La domination e a introdução de 

Yves Sintomer, está dividida em seis 

partes, da mesma forma que os ori-

ginais deixados por Weber. Tais divi-

sões apresentam discussões que vão 

de uma síntese sobre o que ele enten-

de por dominação naquele momento, 

passando pelas análises das domina-

ções burocrática, patrimonial, feudal 

e carismática; deixando para uma 

última seção a retomada de temas 

como religião no Ocidente, capitalis-

mo e democracia modernos, reunidos 

em “O Estado e a hierocracia”. 

Em La domination, a dimensão sim-

bó  lica da dominação, não permite 

que se confunda dominação e poder, 

conceitos relacionais, mas distintos, 

v isto que a leg it imidade aparece 

como um componente intrínseco à 

dominação. Esta últ ima aparece 

como “disposição inculcada”, “obe-

diência acrítica e sem resistência”, 

reconhecida como válida pelas pes-

soas sobre as quais ela se exerce. Diz 

respeito à sociologia da dominação 

weberiana aplicada à análise da es-

fera política, cujo conceito central 

não são as relações de poder em ge-

ral, mas a própria ordem social ins-

titucionalizada. Daí sua ideia da de-

mocracia moderna como a domina-

ção das elites fortemente legitimada 

pelo povo.

Compreender a dominação neste 

sentido amplo, para além das insti-

tuições formais ou legais, ampliou as 

possibilidades de compreensão das 

relações sociais nas sociedade mo-

dernas. Ao tomar a definição webe-

riana de Estado como ponto de parti-

da, a explicação das gêneses e fun-

ções de monopolização da violência 

simbólica, elaborada por Pierre Bour-

dieu, constitui um exemplo que não 

nega tal afirmação. 
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Em um sentido mais restrito, a 

singularidade da compreensão webe-

riana explica como vontade e inten-

cionalidade são fundamentais para 

que haja dominação. Para Weber, a 

crença na legitimidade da “ordem” 

recebida tem origem nas “regras ra-

cionais instituídas”, por pacto ou 

concessão. Daí a importância dos es-

tudos, e compreensão, das três for-

mas puras “típico-ideais” de domina-

ção: a legal, a tradicional e a carismá-

tica, como dotadas de um caráter 

provisório, de validades heurísticas. 

Excluindo-se a ideia de que a domi-

nação se estrutura pela ação de um 

indivíduo isolado, 

A “dominação” em seu sentido mais 

geral, antes de reportá-la a um conte-

údo concreto, é um dos elementos mais 

importantes da ação comum. É verda-

de, no entanto, que toda ação comum 

não apresenta a estrutura de uma do-

minação, embora tenha papel signifi-

cativo, na maior parte das modalidades 

como esta última se apresenta. É o 

caso das comunidades linguísticas. Os 

decretos que elevam um dialeto ao sta-

tus de língua administrativa, em uma 

gestão política dominante, têm um pa-

pel decisivo no desenvolvimento das 

comunidades l iterár ias unif icadas 

(pensemos na Alemanha) e, ao contrá-

rio, é muito frequente que uma dife-

renciação linguística seja definitiva-

mente endossada quando uma separa-

ção política foi consumada (a Holanda 

contra a Alemanha). Sobretudo, a do-

minação exercida na “escola” transfor-

ma em estereótipo marcante e defini-

tivo a natureza e a supremacia da lín-

gua escolar oficial (Weber, 2013: 43).

Ou seja, para Weber, é a estrutura 

da dominação e seu desenvolvimento 

que dão forma ao agir comum, orien-

tando-o para um “fim/objetivo”. No 

entanto, como de  cli       na do ca  risma a 

força revolucionária cria    do   ra da his-

tória, justamente porque compreende 

a política como ação de grandes ho-

mens, de um grupo reduzido de indi-

víduos, mulheres, camponeses e mo-

vimentos de mas  sa não encontram 

ressonância em La domination. 

Para Sintomer (2013: 30), tudo se 

passa como se Weber se identificas-

se com o ponto de vista dos domi-

nantes, como se ele ignorasse as 

contraposições dos subalternos, as 

iniciativas racionais provenientes 

daí, como se a dominação fosse uma 

força sem reação, como se não tives-

se um inverso. Aqui, em La domina-

tion, assim como nos estudos em-

preendidos desde 1909 sobre os “jul-

gamentos de valor” e as ciências 

sociais, permanecem as fragilidades 

entre a tomada de uma posição 

axiológica e a realização de traba-

lhos científ icos, o dilema entre a 

produção do conhecimento científi-

co nas ciências sociais e as inter-

venções na vida pública alemã, por 

parte do autor. 

A leitura de Sintomer, por sua vez, 

propõe uma crítica às perspectivas 

radicais que interpretam “a ciência 

livre de julgamentos de valor” como 

uma ideia mais weberiana do que o 

próprio Weber, pois ao fazerem isso, 

retiram das ciências humanas e so-

ciais sua dimensão pública, afastam-

-se de uma ideia mais restrita da tese 

de Weber, mais coerente com aquilo 

que ele mesmo praticava e mais pró-

xima do fascínio que a leitura de La 

domination pode criar. 
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[ ... ] podemos concordar com Weber 

quando ele cr it ica fortemente a ex-

clusão de f iguras brilhantes da uni-

versidade por razões polít ico-teór i-

cas, na sua recusa – aos antípodas 

durkheimianos – de deduzir de modo 

imanente uma tomada de posição 

normativa de um julgamento de fato, 

ou ainda na sua construção de tipos-

-ideais podendo reunir em uma ótica 

cognit iva personagens ou aconteci-

mentos opostos sobre o plano dos 

valores. [...] é possível defender que 

a objetividade (Sachlichkeit) das ci-

ências sociais, se ela implica alguma 

articulação entre os julgamentos de 

valor e os de fato, não signif ica que 

os dois se confundam; ela não exclui 

tomadas de posições ético-políticas, 

mas impõe recusar a propaganda e 

contrabalançar a paixão do engaja-

mento por uma confrontação – a 

mais rigorosa possível – com a empi-

ria, pela construção de noções capa-

zes de dar conta dela do modo mais 

completo possível, por uma atenção 

escrupulosa em relação à coerência 

e à credibilidade da explicação e pelo 

jogo de confrontação com a crítica – 

no espaço públ ico c ient íf ico, mas 

também nas arenas híbridas (Sinto-

mer, 2013: 31-32).

Sob esta argumentação, as ações 

práticas de Weber acomodam-se me-

lhor à sua recusa dos “julgamentos 

de valor” (Werturteile) nas ciências 

sociais, assim como afasta a ideia de 

uma tradição intelectual “elitista” ou 

pretensamente “cr ít ica”. Evidente-

mente que não desfaz, no plano so-

cial, as diferenças existentes entre 

suas sucintas contribuições e as de 

Marx ou de Durkheim. 

Em La domination, o fio condutor 

da análise weberiana sobre o Ociden-

te moderno, a partir do exame da 

conduta de vida dos indivíduos neste 

mundo – tematizando movimentos 

múltiplos de racionalização, afastada 

de qualquer unicidade ou caráter pro-

gressivo – consolida ideias já apre-

sentadas em obras anteriores, sobre-

tudo as dedicadas ao tema das reli-

giões. Isto reforça seu distanciamen-

to de Marx e Durkheim, na medida 

em que não existe uma explicação 

baseada no desenvolvimento pro-

gressivo dos modos de produção, ou 

outra que associe a decadência da 

civilização moderna à perda de seus 

vínculos com a fé, a comunidade ou 

a ordem tradicional. Os esforços es-

tão concentrados na seguinte ques-

tão: “como explicar que o estado bu-

rocrático e o capitalismo tenham se 

desenvolvidos plenamente, e em co-

nexão tão íntima, no Ocidente, e não 

em outros lugares e tempos, já que 

múltiplos processo de racionalização 

marcaram a história da humanida-

de?” (Sintomer, 2013: 34 e 35).

O Ocidente tem lugar privilegiado 

no método comparativo do autor, é o 

ponto de convergência da compara-

ção; lugar a partir do qual o processo 

de racionalização do Estado e da eco-

nomia são pensados. Esta parte do 

planeta, onde organização política e 

econômica se vincularam de modo 

tão particular, está para Weber bem 

situada geograficamente, trata-se da 

Europa e dos Estados Unidos, e é da-

tada, pois diz respeito a uma época 

em que ambos estão no centro do 

“sistema-mundo” impondo sua supe-

rioridade econômica, técnica e mili-

tar ao resto das nações.

Neste sentido, as exper iências 

histór icas, como marca Sintomer, 
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talvez não nos permitam sermos we-

berianos, isto é, tomar os regimes de 

dominação política tematizados por 

Weber para pensar nas potências, 

estabelecidas e emergentes, do sécu-

lo XXI. Todavia, assim como na rela-

ção entre os “julgamentos de valor” 

e as práticas das ciências sociais, o 

que importa é confrontar paixão e 

empiria; aqui, o que merece ser con-

siderado e tomado como inspiração 

é, antes, a compreensão e utilização 

do t ipo-ideal não como um meio, 

mas como recurso metodológico que 

construímos selecionando alguns 

aspectos da realidade, insistindo so-

bre sua coerência sistêmica, sepa-

rando os elementos heterogêneos, a 

fim de chegar a uma categoria que 

se oponha, ou se combine a outras. 

Para compreender um caso concreto, 

de um modo geral, é necessário com-

binar vários tipos-ideais, é preciso 

situá-lo não num quadro, agrupan-

do-o num conjunto, mas num “mapa 

conceitual”, onde eles sejam os pon-

tos cardeais. Este instrumental dos 

“quadros de pensamento” deve fun-

cionar como recurso heurístico, con-

duzindo a pesquisa em momentos 

determinados, medindo as direções 

que tomam as evoluções de suas di-

nâmicas concretas. 

Em La domination, a tipologia dos 

modos de dominação legítimas, en-

tendidas como típicas-ideais, não 

permite que o real e suas realidades 

múltiplas sejam simplificados, muito 

menos que o pesquisador se perca em 

sua multiplicidade infinita. O que ra-

tifica qualquer leitura do autor como 

“bússola” valiosa para o pesquisador, 

mesmo nas emaranhadas represen-

tações da dominação postas no sécu-

lo XXI, na “modernidade-mundo”. 

A publicação destes manuscritos, 

no ano em que se completa um século 

e meio do nascimento de Max Weber, 

reforça a importância de sua produ-

ção teórica para as Ciências Sociais e, 

igualmente, ratifica aquilo que já ha-

via sido mostrado por Pierucci (2013), 

e ressaltado por Cohn (2013), a respei-

to do conceito de “desencantamento”. 

Na teoria weberiana o conceito foi 

construído para explicar o mundo, 

não para lamentá-lo. A mesma “tese 

forte” pode ser aplicada às análises 

sobre a dominação publicadas na sua 

forma original em La domination.

Recebida em 05/04/2014 | Aprovada em 13/07/2014 
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