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PREFÁCIO 

Idemburgo Pereira Frazão Félix e Simone Campos Paulino 

 

SOBRE O “SOBRE AS MARGENS” 

 

Em meio às avalanches que soterram sonhos, transformando atitudes históricas 

em lama através de falsas informações e contra-informações, no Brasil, agora, a vida 

líquida, que já acelerava os dias com seus tentáculos midiáticos, no chamado primeiro 

mundo, invade as reflexões sócio-políticas, trazendo velhos chavões e jargões 

positivistas. Há pouco, muito pouco tempo, novos territórios temático-discursivos e 

interdisciplinares eram abertos, oxigenando os espaços acadêmicos como novos viços. 

Mas o vício do individualismo tem vencido as lutas pela solidariedade - atual e a 

historicamente. Questões fundamentais como as dos crimes históricos, as lutas pelo lugar 

de voz dos excluídos, em termos gerais, contra os descendentes dos africanos, dos índios; 

da luta pelos direitos da mulher, dentre muitos outras, parecem ser tomadas, na atualidade 

por grupos historicamente hegemônicos no Brasil - adicionado a certos grupos religiosos 

emergentes -, como armas de falanges inimigas.  

Emergindo com o oxigênio da fé nos sonhos, e não menos com a energia de quem 

trabalha com amor pelo que faz e pelo próximo, o Grupo Margens da Literatura, mais 

uma vez, abre caminho para reflexões acadêmicas sobre temas que, muitas vezes, causam 

estranhamentos ao pensamento social brasileiro tradicional.  A própria denominação do 

Grupo Margens da Literatura/CNPq causa estranheza. O termo marginalidade é 

plurissignificativo, mas a maioria dos cidadãos o vê apenas por um lado, pelo viés 

negativo. As histórias da mulher (o que se pensa delas); dos negros (o que se entende por 

negro), dos índios (a maneira como as questões dos índios são tratadas pela sociedade 

brasileira) são múltiplas, polifônicas, como todas as vozes.    

Margens são espaços fora dos “centros”. Quem entende que as hegemonias, que 

os centros geográficos, os centros em termos gerais são sempre bons “lugares” e que as 

margens, as periferias são sempre ruins e negativas, “só conhece uma história” – como 

diria Chimamanda Ngozi Adichie. É preciso conhecer as “outras histórias” sobre a mesma 

questão ou assunto, para não correr o risco de ser injusto, ou injusta.  Adichie trata da 

questão da mulher, da maneira machista como a mulher costuma ser vista e tratada. A 

respeito dessas “outras histórias”, podemos lembrar, remontando às reflexões de Mikhail 

Bakhtin sobre polifonia, que um enunciado jamais se encerra apenas em si mesmo. Ou 

seja, há diálogos que, mesmo não enunciados, estão presentes para que o enunciado 

efetivo, basico, tenha sentido. Dito de outra maneira: uma afirmativa sempre dialoga com 

outras “vozes enunciativas”, mesmo as silenciadas.  

A pensadora nigeriana aqui citada, que se ocupa com questões relativas aos 

direitos da mulher, tem em sua fala, consciente ou inconscientemente essa noção de 
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Mikhail Bakhtin. Um enunciado é o resultado da relação entre tensões que permanecem 

em estado de inércia, mas podem ressurgir, potentes, das cinzas do esquecimento, ou, 

como diria Walter Benjamin em seu elucidativo ensaio sobre Proust, das “franjas do 

esquecimento”. Afirma Benjamin que o que fica na memória não é bem o que a própria 

memória guarda, mas o que fica nas “franjas do esquecimento”.                    

Sobre as margens: os novos territórios poético-sociais aponta para novos 

territórios discursivos, ao re-mexer o caldeirão do esquecimento, das causas, autores e 

temas que, por algum motivo, não frequentam, frequentaram e/ou se inserem nos centros 

com os quais mantêm relação, filiação ou afinidade. Esse e-book abre espaço para 

reflexões que fortalecem a importância das margens e/ou lhes trazem para os debates, no 

caso, para nossas rodas de conversa. Os textos contidos nesse terceiro livro organizado 

pelo grupo Margens/CNPq pertencem a autores que participaram das Rodas de Conversa 

do II Seminário “Sobre as Margens”, ocorrido no final do ano de 2018, no Campus da 

Unigranrio, em Duque de Caxias.  

Em termos amplos, essa versão do Seminário pôs em diálogo textos que versavam, 

cada um com suas nuanças e peculiaridades disciplinares – o seminário é interdisciplinar 

- sobre  arte e sociedade. O eixo das conversas é, na maioria das vezes, o posicionamento 

“marginal” do tema, do mote tratado, em relação ao seu próprio “centro”. 

Falar sobre e/ou das margens é abordar a miríade que forma a(s) 

marginalidade(s). É olhar para os grupos que foram excluídos histórica e socialmente, 

que tiveram suas vozes caladas e agora gritam na busca por um lugar de fala. Nesse 

diapasão, esta obra traz textos que, apesar de científicos, não deixam de lado o olhar 

socialmente preocupado, nem se amedrontam diante de temas “espinhosos”.  

Para dialogarmos sobre margens, trataremos da falácia do racismo reverso, no 

artigo de Silvia Campos Paulino, questionando identidade racial e discriminação. 

Tratando de raça, numa interseção com gênero, temos o texto de Telma Esteves que 

ressalta a questão identitária do cabelo das mulheres negras. A importância de Joel Rufino 

na atualidade é exaltada no capítulo de Andressa Monteiro. 

O feminismo, execrado pela direita ultraconservadora, ganha destaque nesta obra. 

No capítulo de Simone Campos Paulino, nos é apresentada as representações da 

sexualidade feminina, através de dois contos de Marina Colasanti. Em seu capítulo, 

Raphael Fernandes utiliza o mito da medusa para nos trazer questionamentos sobre a 

culpabilização das vítimas nos casos de estupro. Ademais, o conceito do feminismo, 

atualmente tão em voga, é abordado por Patrícia Leal Corrêa. 

A literatura aparece nessa obra acompanhada do feminino. No artigo de Sônia 

Grund, o Rio de Janeiro é apresentado através da obra de Lygia Bojunga, abordando 

temas como pertencimento e identidade. Outra a abordar a produção literária de uma 

escritora, é Fabiana Bazilio Farias que dá voz na academia à Stela do Patrocínio e a 

história da loucura que permeia a obra da autora. 
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Além disso, falar sobre margens nos abre caminhos diversos, nos quais a história, 

a pouco vivida, torna-se tema. É o caso do capítulo de Rogério Fernandes que aborda a 

virtualidade do discurso e as manifestações de 2013. Outrossim, há espaço para discutir 

as expressões populares, como faz Patrícia Luísa Rangel ao debater a questão identitária 

na linguagem do funk. As relações de amor e poder na contemporaneidade são 

questionadas pela professora Fátima Cristina Rivas. 

A questão do território também se apresenta, em artigos como os de Fábia Lemos 

e Jacqueline Pinheiro que tratam da educação informal na comunidade da Barreira e, 

também, o capítulo de Taís Noronha e Tania Amaro que, numa convergência entre 

território, raça e religião, fala sobre os terreiros de candomblé na Baixada Fluminense. 

Diante do exposto, podemos afirmar que esta é uma obra sobre as margens e, 

também, sobre os sujeitos, identidades, territórios e culturas que nelas se inserem. É uma 

obra de reflexões e questionamentos necessários na contemporaneidade e no atual cenário 

político-social do século XXI.    
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SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

A QUESTÃO ÉTNICA NO BRASIL: DO MITO DA DEMOCRACIA 

RACIAL À FALÁCIA DO RACISMO REVERSO. 

Silvia Campos Paulino 

Mestranda em humanidades, culturas e artes pela UNIGRANRIO-RJ 

Silvia.campos.paulino@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

A identidade do negro no Brasil pode ser observada tanto na sua construção histórica, 

visto que, como bem pontua Gumbrecht (2000), a dependência histórica tem necessária 

ligação com a formação de identidade; como também as relações de poder, lecionado por 

Castells (2018) de que toda e qualquer identidade é construída sobre tal relação.  

A tais princípios que observamos na formação identitária do negro em nosso país, 

podemos acrescentar ainda a peculiaridade do que se convencionou chamar de 

democracia racial, embasada nas interpretações da obra Casa Grande e Senzala (1933) 

de Gilberto Freyre. Tal discurso propaga igualdades inexistentes e suplanta o debate sobre 

as lutas por direitos da população negra.  

No presente artigo, buscaremos debater sobre como o mito da democracia racial e 

seus desdobramentos em conceitos, como o racismo reverso, relativizaram o debate racial 

no Brasil e a importância da interpretação das questões étnicas, raciais e identitárias da 

população negra, fundadas nas teorias de luta por reconhecimento, lecionadas por 

Honneth (2003) e Fraser (2004). 

FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DO NEGRO NO BRASIL 

Necessariamente, ao pensarmos em formação identitária do negro no Brasil, devemos 

nos reportar a dependência histórica preconizada por Gumbrecht (2000). Segundo o 

professor, a dependência específica do passado, denominada dependência histórica, 

“sempre ter a ver com a formação de identidade”, como um de seus marcadores 

(GUMBRECHT, 2000, pp.18/19). 

Assim, os processos históricos, desde a vinda dos primeiros africanos escravizados 

para o Brasil no século XVI, bem como os movimentos de resistência, como as revoltas 

e insurreições, os quilombos, os movimentos abolicionistas, a decretação do fim da 



 

13 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

escravidão em 1888 e o abandono estatal da população negra egressa da escravidão, foram 

fatores que corroboraram para a formação identitária do negro brasileiro. Contudo, a 

dependência histórica não se constitui no único fator pertinente para formação dessa 

identidade, visto que as relações de poder existentes entre a população branca e negra no 

país foram suficientes para mitigar alguns debates e florescer alguns discursos em prol da 

manutenção das classes dominantes, ou seja, uma oligárquia branca e escravocrata. 

O sociólogo Castells (2018, p.23) leciona que “toda e qualquer identidade é 

construída”, asseverando que tal construção se dá não só através do contexto histórico, 

mas também nas relações de poder. O sociólogo classifica as identidades em 

legitimadoras, de resistência e projeto, que podemos sintetizar como: 

1) identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade a 

fim de expandir e racionalizar a dominação;  

2) identidade de resistência: é criada por atores que se encontram em condição 

desvalorizada e estigmatizada pela lógica dominante, construindo uma trincheira 

de resistência e sobrevivências;  

3) identidade projeto: se constrói quando os atores sociais utilizam de material 

cultural ao seu alcance para construir uma nova identidade capaz de redefinir sua 

posição na sociedade. 

Através de uma perspectiva histórica, podemos atribuir à formação da identidade 

do negro no Brasil segundo a classificação de Castells, uma identidade híbrida, mixada 

entre aquela classificada de resistência e a denominada de projeto, diante da seguinte 

análise: É uma identidade resistência à medida que escravidão não era aceita com 

passividade entre os negros. Haviam movimentos de resistência, de forma que a abolição 

da escravatura não foi uma benesse e sim fruto de muitas lutas mascaradas por interesses 

da sucumbente monarquia brasileira.  

A abolição também não foi uma benevolência da princesa ou do 

governo. A monarquia já estava caindo, fez uma última manobra e caiu 

ao tentar captar a plataforma abolicionista para enfraquecer o 

movimento republicano (ALENCASTRO, 2018). 

 

 Também é uma identidade projeto. O controle da população escravizada até 1888, 

e posteriormente, converteu-se no controle da população egressa da escravidão na 



 

14 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

criminalização de “africanismos” e da vadiagem no código criminal de 1890, somado as 

teses “eugenistas” popularizadas, na década de 1920, no Brasil. 

 A fim de entendermos a complexidade do debate étnico-racial no Brasil, devemos 

partir do pressuposto que a formação identitária do negro no Brasil sempre foi tensionada 

por processos históricos e relações de poder, que em grande parte dos casos, negava a 

identidade desta população. Na esteia destes discursos propagados, faz-se pertinentes 

adentramos no conceito do que se convencionou chamar de democracia racial, que acabou 

se convalidando em um grande problematizador à questão racial no país. 

O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E RACISMO NO BRASIL 

A escravidão e as teses teológicas utilizadas para fundamentar o racismo, não 

encontra mais plausibilidade no discurso moderno do século XIX. Com grande parte da 

Europa e Américas, tendo abolido a escravidão negra, o racismo buscava respaldo em 

conceitos pseudocientíficos para se validar e se adequar aos novos discursos sociais. 

Podemos nos reportar ,como base às teorias racialistas do século XIX, aos estudos 

desenvolvidos no século anterior por Carl Linnaeus no Systema Of Naturae (1735), e já 

no século XIX por Robert Knox em Races Of Man (1850) e o Darwinismo Social (1879) 

de Herbert Spencer. 

Dentro da concepção da ciência das raças desenvolvidas, os teóricos dividiam-se 

em monogenistas e poligenistas. Na teoria monogenista, como preceitua a professora 

Schwarcz (2017) “Pensava-se na humanidade como um gradiente – que iria do mais 

perfeito (mais próximo do Éden) ao menos imperfeito (mediante a degeneração) -, sem 

pressupor, num primeiro momento, uma noção única de evolução” (p. 64). Ainda 

conforme a autora, a teoria poligenistas, que ganhou notoriedade no século XIX, 

demonstrou-se mais adequada a ciência desenvolvida, sendo uma alternativa plausível 

diante da contestação do dogma monogenista da Igreja. Como leciona o paleontólogo 

norte-americano Stephen Jay Gould (2003), através desta concepção os negros 

constituíam outra forma de vida, e na hierarquização postulada, menos evoluída. 

As concepções científicas, elaboradas no século XIX, almejavam delimitar 

diferenciação das supostas “raças humanas”, classificando-as em uma escala evolutiva. 

Assim, partindo do modelo civilizatório europeu, colocava-se em grau máximo da 
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evolução da espécie humana o homem branco civilizado, aderindo a estas virtudes da 

espécie humana, e em seu contraponto, abaixo na escala evolutiva as demais “raças 

humanas”, como os amarelos, indígenas e negros, sendo a esta última categoria incutida 

da maior gama de vícios. 

Em expedição ao Brasil em 1865, o zoólogo suíço e um dos propulsores do 

racismo científico, Lois Agassiz (1807 – 1873) relatou sua repulsa ao presenciar uma 

população mestiça, dizendo que:  

Do contato ininterrupto entre raças é uma classe de homens em que o 

tipo puro desaparece tão completamente como as boas qualidades, 

físicas e morais, das raças primitivas, dando origem a um bando de 

mestiços repugnantes como os cães sem raça definida (AGASSIZ apud. 

BETHENCOURT, 2018, p. 390). 

 

As advertências de Agassiz quanto os males de degeneração das “raças” que a 

mestiçagem poderia ocasionar à sociedade, foram recepcionadas de maneiras diferentes 

nos Estados Unidos, onde o naturalista se erradicou, e no Brasil. No primeiro, 

fundamentou uma profunda segregação racial que perduraria até a década de 1960; no 

segundo foi interpretado de forma a levar ao embranquecimento como melhora “racial” 

da sociedade através da miscigenação, influenciando assim a construção de uma 

identidade brasileira baseada na tese postulada pelo médico e cientista João Batista 

Lacerda (1846 – 1915) que dizia que “o Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento 

em um século sua perspectiva, saída e solução” (LACERDA apud. SCHWARTCZ, 2017, 

p. 16). 

Munanga (2008) ressalta que a exemplo de outros países colonizados, a elite 

brasileira irá buscar em meados do século XIX e início do século XX, no pensamento da 

ciência europeia, caminhos “não só para teorizar e explicar a situação racial de seu País, 

mas também, e sobretudo, propor caminhos para construção de sua nacionalidade, tida 

como problemática por causa da diversidade racial.” (MUNANGA, 2003, p. 47). 

Schwartcz (2017) ressalta que o pensamento racial europeu quando adotado no Brasil foi 

introduzido de maneira crítica e seletiva, sendo um instrumento conservador e autoritário 

na definição de uma identidade nacional e também no respaldo das bases sociais já 

cristalizadas. Diante disso, através da influência do cientificismo, o movimento eugenista 

começou a ganhar força no Brasil nos anos de 1920.  
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O termo “eugenia”, criado em 1883 pelo antropólogo inglês Francis Galton (1822 

– 1911), trata-se de uma ciência que supostamente seria capaz de melhorar “racialmente” 

uma população através da manipulação da evolução, retirando os traços das “raças” 

consideradas inferiores. 

A antropóloga Nancy Stepan (apud. Dávilla, 2005) classifica os eugenistas em 

duas categorias, quais sejam os eugenistas leves e os eugenistas pesados. Os eugenistas 

leves, em tese, acreditavam que a “melhoria racial” poderia se dar com a influência 

ambiental, cultural e circunstância de reprodução, enquanto os eugenistas pesados 

postulavam que apenas o controle de reprodução seria capaz de eliminar traços 

indesejáveis. Desta forma, as teses de branqueamento desenvolvidas no Brasil foram ao 

encontro da classificação leve de eugenia. 

Em que pese, alguns intelectuais das décadas de 1920 e 1930, auge do movimento 

eugenista brasileiro, consideravam a miscigenação como algo negativo, a exemplo do 

médico-legista Nina Rodrigues, outros advogavam pelo viés positivo da miscigenação, 

como o já citado João Batista Lacerda (1846 – 1915), via na miscigenação um meio de 

regeneração da “raça” do brasileiro. A miscigenação com um viés positivo e via de 

embranquecimento e “aprimoramento” racial da população brasileira, foi a vertente que 

se popularizou no Brasil. Na exaltação à miscigenação no Brasil, a obra Casa Grande e 

Senzala (1933) de Gilberto Freyre (1900 – 1987) foi essencial à interpretação do que se 

alcunhou de democracia racial, postulando uma harmonia racial. Segundo Schwartz 

(2012, p. 41) “foi formulada de modo exemplar na obra de Gilberto Freyre, foi exaltada 

de maneira a menosprezar as diferenças diante de um cruzamento racial singular”. 

Conforme observa Carvalho (2005) Freyre postulava que a mestiçagem no Brasil era uma 

vantagem, pois não havia hierarquia e diferença racial no Brasil, desviando o debate racial 

e sobre racismo no país. 

Em 1964, Florestan Fernandes (1920-1995) denunciou como mito a democracia 

racial postulada, visto as contradições do discurso proferido pela teoria e os preconceitos 

existentes na prática social. Anos depois, em 1985, Joel Rufino dos Santos (1941-2015), 

observa que ao ser denunciado como mito, a democracia racial foi contestada e entrou em 

colapso e foi o colapso do mito da democracia racial que permitiu avançar das postulações 

dos negros nos anos setenta. Contudo, tal colapso não seria a única razão dos avanços 
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experimentados, mas sim a conjugação desse com as condições históricas favoráveis que 

liquidaram em bloco o pacto ideológico que confortava a noção de Brasil. (Cf. 

Guimarães,2012) 

A historiadora Emília Viotti (2001), observa que, embora seja contraditório, tanto 

brancos como negros foram de certa forma beneficiados pelo mito da democracia racial, 

contudo a mobilidade social dos negros cobrava um alto preço, visto que eram obrigados 

a “fingir que eram brancos”, deveriam ser assimilados pela cultura “branca” dominante. 

Como bem leciona Darcy Ribeiro (1922 – 1997), em sua obra O povo Brasileiro (1995):  

“Prevalece em todo Brasil uma expectativa assimilacionista, que leva os brasileiros a 

supor e desejar que os negros desapareçam pela branquização progressiva” (RIBEIRO, 

1995, p.224).   

O mito da democracia racial e a reprodução de seu discurso foram instrumentos 

capazes de ocultar a desigualdade racial no Brasil e, consequentemente, impedir que 

houvesse uma discussão mais aprofundada sobre questões raciais e racismo no Brasil, 

visto que, se somos todos igual, não há racismo. Apesar das contestações à democracia 

racial, iniciadas na década de 80, como bem assevera Guimarães (2012), a democracia 

racial “(...) enquanto mito continuará viva ainda por muito tempo como representação do 

que, no Brasil, são as relações entre negros e brancos, ou melhor, entre as raças sociais 

(Wagley, 1952) – as cores – que compõe a nação” (Guimarães, 2012, p.176) 

Quando cai o véu da democracia racial, há de ocorrer um convencimento de que 

existe não só diferenças raciais no Brasil, mas também que tais diferenças parte de 

preconceitos raciais, ou na terminologia popularizada, racismo. O racismo, segundo a 

categorização adotada metodologicamente pelo jurista Silvio Luiz Almeida (2018), pode 

ser classificado em racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural, os quais 

são estabelecidos nas seguintes relações: 

1) Individual: relação estabelecida entre racismo e subjetividade. 

2) Institucional: relação entre racismo e Estado. 

3) Estrutural: relação entre racismos e economia. 

Todos esses tipos de racismos são existentes no Brasil, contudo observa-se que 

estão permeados pela peculiaridade do racismo assimalacionista, descrito por Darcy 
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Ribeiro. Dessa forma, o racismo não só existe no Brasil, como também é naturalizado de 

tal forma nas estruturas sociais, que se interioriza, principalmente, na população negra, 

uma suposta igualdade formal e material inexistentes.  

Tal hegemonia fantasiosa serve de subterfúgio para minimizar demandas políticas 

e sociais da população negra de modo específico, visto que se somos todos iguais, não é 

razoável que certas categorias sejam supostamente beneficiadas por políticas públicas, a 

exemplo das ações afirmativas. Porém, como explicam-se as diferenças sociais existentes 

quase sempre estão relacionadas a cor da pele? 

Braço desta mesma concepção de igualdade racial inexistente, à medida que 

vislumbramos no seio de nossa sociedade um leque de preconceitos raciais, que irradiam 

as estruturas econômicas e sociais, encontramos a vertente do racismo reverso, pois o 

mesmo constitui-se no olhar “branco” sobre ser alvo de suposto preconceito racial por 

parte da população negra, utilizando-se do termo “reverso” para constatar que algo está 

fora da “ordem natural”. O jurista Silvio Luís Almeida (2018) faz uma brilhante 

observação sobre o assunto dizendo que: 

Racismo reverso nada mais é do que um discurso racista só que pelo 

"avesso", em que a vitimização é a tônica daqueles que se sentem 

prejudicados pela perda de alguns privilégios, ainda que tais privilégios 

sejam apenas simbólicos e não se traduzam no poder de impor regras ou 

padrões de comportamento (ALMEIDA, 2018, p. 41). 

Quando não só as demandas da população negra, como também sua identidade, é 

relativizada através de discursos falaciosos como a democracia racial e o racismo reverso, 

percebe-se que há uma perpetuação das relações de poderes nascidas do tempo da 

escravidão e reproduzidas sob novas roupagens, que devem ser combatidas como meio 

de uma reflexão mais profunda das relações étnicos-raciais no Brasil. Um meio de 

alcançar a quebra com o pensamento mítico da democracia racial, enraizado na sociedade 

brasileira, pode ser vislumbrada através das teorias das lutas por reconhecimento. 

A LUTA POR RECONHECIMENTO COMO AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE 

Reportarmo-nos a teoria crítica da escola de Frankfurt e a filosofia social para 

tentarmos conceber a identidade do negro, também gerada, além dos conceitos de poder 

e histórico vislumbrados, como um processo de lutas sociais. A gramática moral dos 

conflitos sociais de Axel Honneth (2003), filósofo da escola de Frankfurt, com base na 
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concepção de luta por reconhecimento de Hegel, desenvolveu dentro da filosofia social a 

teoria do reconhecimento.  

Honneth advoga que o não reconhecimento, provocado pelas experiências de 

desrespeito, impede a construção da identidade individual e coletiva. Nesse conceito, o 

reconhecimento intersubjetivo é pressuposto básico para a constituição das identidades e 

o conflito social irá surgir como forma de superar o desrespeito e afirmar identidades 

negligenciadas, marginalizadas. O filósofo alemão classifica as seguintes formas de 

reconhecimento, atos da relação prática desses reconhecimentos e as formas de 

desrespeito da seguinte forma: 

Quadro 1: Formas de reconhecimento de Honneth 

Formas de 

Reconhecimento 

Ato Relação Prática Formas de Desrespeito 

Relações Primárias (Amor, 

amizade) 

Autoconfiança Maus tratos e violação da 

integridade física. 

Relações Jurídicas 

(Direito) 

Autorrespeito Privação de direitos e 

exclusão. 

Comunidade de Valores 

(Solidariedade) 

Autoestima Privação da dignidade. 

Fonte: Elaboração da autora 

A filósofa norte-americana Nancy Fraser (2004) teoriza também acerca da luta 

por reconhecimento como forma de afirmação identitária, mas vai além de Honneth nessa 

concepção. Para a filósofa norte-americana, a luta por reconhecimento é indissociável de 

critérios de distributivos para uma verdadeira justiça social. “Desta forma uma concepção 

ampla de justiça orientada pela norma da paridade participativa, inclui tanto a 

redistribuição quanto o reconhecimento, sem reduzir um ao outro” (FRASER apud 

RIBEIRO, 2014, pp.82/83) 

Reportando às lições de Cenci (2013), as lutas por reconhecimento se baseiam nas 

experiências de desrespeito vivenciadas, que servem de base às lutas sociais. Assim, as 

demandas antirracistas da população negra se convertem em lutas por reconhecimento e 

meio de reafirmação identitária.   

Nesta esteia, trançando um paralelo entre os tipos de racismo que vimos e as 

formas de reconhecimento lecionadas por Honneth, podemos observar que: 

Quadro 2: Racismos e a teoria da luta por reconhecimento de Honneth. 
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Racismo Formas de Reconhecimento Formas de Expressão 

Individual Relações Primárias (Amor, 

amizade) 

Maus-tratos (direto ou 

indireto) 

 

Institucional Relações Jurídicas (Direito) Privação de direitos e/ou de 

acesso à direitos sociais. 

 

Estrutural Comunidade de Valores 

(Solidariedade) 

Falta de acesso às posições 

de prestígio no mercado de 

trabalho. 

Fonte: Elaboração pela autora. 

Portanto, embora essenciais, não podemos nos limitar aos conceitos históricos e 

de relação de poder na construção identitária ao tratarmos da população negra do Brasil. 

Temos que observar, também, a necessidade do reconhecimento das diferenças raciais, 

da existência do racismo no país e, sobretudo, no movimento antirracista, a concepção 

desta identidade através da luta por reconhecimento. 

CONCLUSÃO 

A formação identitária do negro no Brasil pode ser compreendida, tanto através 

da dependência histórica de Gumbrecht quanto proveniente das relações de poderes, para 

que possamos visualizar os tensionamentos sofridos na concepção deste grupo étnico 

racial. Outro fator a ser observado, diz respeito às teorias eugênicas no Brasil que 

serviram como base aos conceitos de embranquecimento, transmutado em democracia 

racial. Fatores estes que não se afastam de um historicismo, tão pouco de uma relação de 

poderes, servindo como alicerce para desviar os esforços na diminuição das desigualdades 

e do preconceito racial. 

O discurso da democracia racial e o racismo reverso relativizam a discussão mais 

aprofundada sobre a luta antirracista no país. Sob a vertente da teoria crítica da luta por 

reconhecimento, também enfraquece a formação e reafirmação identitária do negro no 

Brasil. 

Assim, ao se negar a existência de desigualdades raciais e, consequentemente, as 

tensões sofridas pela população negra, através da máscara da democracia racial, que 

postula uma igualdade material e formal inexistentes ou pela relativização dos racismos 
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com a falácia do racismo reverso, negamos também a luta por reconhecimento dos negros 

nas mais diversas esferas. Por consequência, negamos a própria identidade dessa 

população de maneira intersubjetiva e a justiça social inerente à tais reivindicações. 
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INTRODUÇÃO 

Os contos de fadas são narrativas que tem sua origem, segundo muitos estudiosos, 

junto à aurora da humanidade. As histórias seguiram a trajetória de homens e mulheres e, 

principalmente, os contos maravilhosos fizeram parte da construção humana. 

 Walter Benjamin (2012), no ensaio “O narrador”, afirma que os contos de fadas 

foram os primeiros conselheiros da humanidade, pois traziam instruções sobre a vida. 

Apesar de não considerar que esses narradores, principalmente de contos maravilhosos, 

eram em grande maioria mulheres, Benjamin expressa em seu ensaio a importância de 

contar histórias como forma de intercambiar experiências. 

 As narrativas na experiência feminina são extremamente importantes. Clarissa 

Pinkola Estés, em Ciranda das Mulheres Sábias, observa que as histórias passadas de 

geração para geração são uma forma de preparar as mulheres para vivências e desafios. 

As mais velhas passam a sabedoria para as mais jovens, segundo Estés (2007) “quer essa 

idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos (…) ela é a anciã 

“que sabe” e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem” (2007, p. 16).  A mesma 

autora, em Mulheres que correm com os lobos (1994), aponta para o fato de que foi 

retirado dos contos de fadas tudo o que fosse pré-cristão, escatológico, referente às deusas 

ou que fizesse referência à iniciação feminina. 

 Como já indicamos anteriormente, as mulheres eram, em geral, as contadoras de 

histórias. Pensando nelas como detentoras da memória familiar e na proximidade com as 

crianças, – devido ao âmbito privado que limitou a ação das mulheres por séculos – os 

contos de fadas, na oralidade, trouxeram marcas da voz desse grupo que, por muitas 

vezes, foi silenciado. 
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 A escritora ítalo-brasileira Marina Colasanti, no século XX, retomou a estrutura 

dos contos de fadas. Essa estrutura que teve seu auge nos séculos XVIII e XIX por mãos 

como as de Charles Perrault, dos irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen, passaram 

por diversas transformações na passagem da oralidade para escrita. O cristianismo dos 

irmãos Grimm, por exemplo, retiraram dessas histórias muito do que contrariasse o 

dogma judaico-cristão ou que tivesse uma grande carga de brutalidade. Perrault, antes 

deles, também fez algo semelhante. Os contos de fadas passaram por uma censura para 

se tornarem mais palatáveis ao gosto da sociedade burguesa da época. Sobre isso, 

Colassanti afirma que  

Os contos de fadas foram mandados para a tinturaria, a fim de limpá-

los de qualquer mancha de sangue. O resultado foi que ao limpar o 

sangue visível, drenou-se também o invisível, aquele que corre nas 

veias das histórias, que as anima e lhes dá vida. E os belos contos de 

fada ficaram pálidos, fracos, com um pé na UTI. (apud SILVA,2008, 

p.70) 

 Desta forma, a autora corrobora com a afirmação de Estés, uma vez que ambas 

concordam em dizer que as alterações sofridas pelos contos de fadas retiraram bastante 

da essência original dessas narrativas. 

 Na ascendência desses contos, havia instruções sobre o feminino, inclusive sobre 

a iniciação sexual feminina. Isso podemos observar ao rastrearmos os contos mais antigos 

e as “pistas” deixadas nas narrativas que foram transcritas da oralidade. 

 Vemos, portanto, em narrativas como “A Bela adormecida”, o ato de espetar o 

dedo na roca como uma simbologia das mudanças que passam o corpo feminino. Bruno 

Betthelheim, em Psicanálise nos contos de fadas (2004), afirma que essa narrativa revela 

o período de letargia da adolescente, após a primeira menstruação, até a atividade quando 

se dá a primeira relação sexual. O sangue do dedo é o representativo do primeiro período 

menstrual da jovem e o beijo do príncipe, depois de cem anos em sono profundo, é a saída 

de um período de imaturidade sexual para a maturidade. 

 “O Barba azul”, de Charles Perrault, também se revela como uma obra bastante 

instigante por conter em sua trama a perversidade de um marido serial killer. Nos 

atentaremos, porém, a questão da curiosidade feminina, muitas vezes rechaçada na moral 

desse conto. A mulher do Barba Azul, dominada pela curiosidade, entra no quarto que o 

marido havia proibido. Nesse cômodo estão as mulheres que foram desposadas e mortas 
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pelo Barba Azul. No terror da cena, a jovem esposa deixa a chave cair no chão e o objeto 

fica marcado de sangue. Muitos psicanalistas, como o casal Mario e Diana Corso, 

observam que o quarto interditado se mostra como uma metáfora para o sexo. O ato é 

visto como perigoso e proibido para mulher e, caso ela adentre o cômodo, a marca 

indelével de sangue será a denúncia de sua transgressão. 

 Marilena Chauí (1984), sobre a repressão sexual nos contos de fadas, afirma que: 

Do ponto de vista da repressão sexual, os contos são interessantes 

porque são ambíguos. Por um lado, possuem um aspecto lúdico e 

liberador ao deixarem vir à tona desejos, fantasias, manifestações da 

sexualidade infantil, oferecendo à criança recursos para lidar com eles 

no imaginário; por outro lado, possuem um aspecto pedagógico que 

reforça os padrões da repressão sexual vigente, uma vez que orientam 

a criança para desejos apresentados como permitidos ou lícitos, narram 

as punições a que estão sujeitos os transgressores e prescrevem o 

momento em que a sexualidade genital deve ser aceita, qual sua forma 

correta ou normal. Reforçam, dessa maneira, inúmeros estereótipos da 

feminilidade e da masculinidade, ainda que, se tomarmos os contos em 

conjunto, os embaralhem bastante. (p. 32) 

 Desta forma, podemos considerar que é recorrente que os contos de fadas da 

tradição, através de símbolos e metáforas, resguardem algo das narrativas ancestrais e 

revelem, portanto, temas importantes sobre o feminino, inclusive que se refiram à 

sexualidade. Os contos da tradição, inclusive, acabam servindo como ferramenta para 

reforçar falsas identidades de gênero. 

 Marina Colasanti, através do processo intertextual denominado pastiche, recorre 

ao modelo clássico dos contos de fadas, mas o preenche com um novo conteúdo, com 

tramas que, em geral, abordam temas sobre a mulher contemporânea, como o divórcio, 

violência de gênero e repressão e libertação sexual. 

 É importante considerarmos que a autora trabalha com o maravilhoso simbólico. 

Nelly Novaes Coelho (2000), em Literatura infantil: teoria, análise e didática, explica 

que essa vertente do maravilhoso abarca o tipo de narrativa 

(...) cuja efabulação atrai por si mesma, isto é, pelo referencial, pela 

história que transmite ao leitor, mas cuja significação essencial só é 

apreendida quando o nível metafórico de sua linguagem for percebido 

ou decodificado pelo leitor. (p.159) 
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  Sendo assim, podemos compreender que os contos de fadas colasantianos 

possuem níveis de interpretação. Isto é, ao se desvendarem os símbolos e metáforas 

contidas no texto, é possível adentrar mais profundamente nas dobras da narrativa. 

 Além disso, Colasanti faz um revisionismo dos contos de fadas, isto é, lança um 

novo olhar sobre velhas histórias. Esse revisionismo garante às narrativas da autora um 

caráter crítico que pode ser percebido quando consideramos o nível interpretativo mais 

profundo dessas histórias. 

 Marina Colasanti é declaradamente feminista, portanto, ainda que não 

intencionalmente, há, em suas tramas, críticas à estrutura de dominação masculina da 

sociedade patriarcal. Diante disso, em alguns de seus contos de fadas, podemos observar, 

também, ricas metáforas que tratam da sexualidade da mulher. 

 Para abordamos a questão da sexualidade feminina, através das metáforas 

construídas na ficção colasantiana, selecionamos dois contos: “Um espinho de marfim”, 

publicado a primeira vez em 1978, e “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, publicado 

em 1982. No primeiro conto, trataremos da repressão da sexualidade feminina e no 

segundo, da libertação.  

METÁFORA DA REPRESSÃO SEXUAL FEMININA: “UM ESPINHO DE 

MARFIM”  

 No conto “Um espinho de marfim”, é descrita a história de uma princesa que tem 

amizade com um unicórnio. O narrador descreve: “Por entre flores olhava a janela do 

quarto onde ele vinha cumprimentar o dia. Depois esperava vê-la no balcão, e, quando o 

pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria descendo ao jardim, fugia o 

unicórnio para o escuro da floresta” (COLASANTI, 2015, p. 20). 

 No trecho destacado, observamos que não se trata simplesmente de um unicórnio, 

uma vez que o animal parece flertar com a protagonista do conto, observando-a, 

admirando-a como quem está apaixonado. Ao tratarmos aqui do maravilhoso simbólico, 

essa aproximação entre o unicórnio e um jovem rapaz é bastante válida, visto que o chifre 

único desse animal pode ser compreendido como um símbolo fálico.  

Um dia, numa dessas visitas, o pai da jovem vê o animal e deseja tê-lo. Ele passa 

dias tentando capturar o unicórnio, mas sem sucesso. A filha, sentindo-se penalizada pela 
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derrota do pai, promete que dentro de três luas, irá dar a ele o animal. Vemos aqui se 

configurar uma tensão entre o amor filha-pai e o amor filha-amante. Pela felicidade do 

progenitor ela promete entregar o unicórnio, pendendo a “balança sentimental” para o 

amor paterno.  

Ela tece com os próprios cabelos uma rede para capturar o animal, conforme 

narrado:  

Durante três noites trançou com fios de seus cabelos uma rede de ouro. 

De manhã vigiava a moita de lírios do jardim. E no nascer do quarto 

dia, quando o sol encheu com a primeira luz os cálices brancos, ela 

lançou a rede aprisionando o unicórnio. (COLASANTI, 2015, p. 20) 

 Segundo o bestiário medieval, apenas uma virgem seria capaz de capturar um 

unicórnio. Isso reforça a ideia de castidade da princesa e de uma aproximação da iniciação 

sexual.  

Entretanto, quando consegue capturar o animal, ela percebe que o ama.  

Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, 

agora sua dona, e que dele nada sabia. 

A princesa aproximou-se. Que animal era aquele de olhos tão mansos 

retido pela artimanha de suas tranças? Veludo do pelo, lacre dos cascos, 

e desabrochando no meio da testa, espinho de marfim, o chifre único 

que apontava ao céu. (COLASANTI, 2015, pp. 20-21) 

 

 O animal está preso nas malhas dela, mostrando, portanto, um enlace, um 

envolvimento. Como uma forma de cortejo, o animal lambe a mão da moça: “Doce língua 

de unicórnio lambeu a mão que o retinha. A princesa estremeceu, afrouxou os laços da 

rede, o unicórnio ergueu-se nas patas finas.” (COLASANTI, 2015, p. 21). Essa passagem 

denota certa erotização, ao expressar o estremecimento da jovem diante do contato com 

o animal.  

Nesta aproximação, o narrador questiona: “Quanto tempo demorou a princesa 

para conhecer o unicórnio? Quantos dias foram precisos para amá-lo?” (COLASANTI, 

2015, p. 21). Sendo assim, ela era incapaz de mantê-lo prisioneiro. 

 Após a captura e libertação do unicórnio, segue a seguinte descrição: “Na maré 

das horas banhavam-se de orvalho, corriam com as borboletas, cavalgavam abraçados. 

Ou apenas conversavam em silêncio de amor, ela na grama, ele deitado aos seus pés, 

esquecidos do prazo.” (COLASANTI, 2015, p. 21). Diante do exposto, o que percebemos 
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é uma outra fase de envolvimento entre a princesa e o unicórnio. Como namorados eles 

se agradam um da presença do outro, o que afasta a moça da promessa feita ao pai. 

O rei cobra o presente prometido pela filha, deixando-a num impasse. “Era preciso 

obedecer ao pai, era preciso manter a promessa. Salvar o amor era preciso.” 

(COLASANTI, 2015, p. 21). A jovem está entre obedecer ao pai e preservar a vida do 

unicórnio. Percebemos, nesse aspecto, que ela se revela como uma metáfora das dúvidas 

e inseguranças sofridas pela mulher em sua iniciação sexual. A pressão da sociedade 

patriarcal cria barreiras que colocam a sexualidade feminina desligada do prazer, mas 

relacionada à maternidade, ao papel social da mulher como mãe. A princesa ao ter desejo 

pelo unicórnio, passa a agir segundo os impulsos, mas pesa nela a culpa por desobedecer 

ao pai, que aqui podemos compreender como uma representação simbólica do 

patriarcado. 

No desfecho do conto colasantiano, é narrado:  

E como no primeiro dia em que haviam se encontrado a princesa 

aproximou-se do unicórnio. E como no segundo dia olhou-o procurando 

o fundo de seus olhos. E como no terceiro dia aproximou a cabeça do 

seu peito, com suave força, com força de amor empurrando, cravando 

o espinho de marfim no coração, enfim florido. 

Quando o rei veio em cobrança da promessa, foi isso que o sol morrente 

lhe entregou, a rosa de sangue e um feixe de lírios. (COLASANTI, 

2015, p. 21; grifo nosso) 

 

 No trecho destacado, se nos atermos à parte grifada, veremos a expressão “com 

força de amor empurrando”, o que nos remete ao ato sexual. Além disso, o coração 

florido, remete-nos ao rompimento do hímen.  

 O rei encontra no fim uma rosa de sangue e lírios. Observamos, portanto, no 

desfecho, uma metamorfose, na qual a rosa de sangue é a princesa, uma vez que a rosa é 

um símbolo, em geral, relacionado ao feminino e o sangue marca a iniciação sexual. Os 

lírios, por estarem ligados à pureza, relacionam-se diretamente com a imagem do 

unicórnio. 

Portanto, existe neste desfecho, o que podemos compreender como uma morte 

metafórica. A princesa, ao dar vazão aos seus impulsos – que podemos compreender 

como sexuais – sofre a morte diante dos olhos do pai. Isto é, sendo mulher e dotada de 
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desejos e pulsões que fogem à submissão imposta ao gênero feminino, ela está morta para 

o patriarcado, pois subverte o esquema de dominação.  

 

METÁFORA DA LIBERDADE SEXUAL FEMININA: “DOZE REIS E A MOÇA 

NO LABIRINTO DO VENTO” 

 No conto intitulado “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, Colasanti narra a 

história também de um pai e de uma filha. Neste conto, o pai é um rei que guarda no 

labirinto doze reis adormecidos que esperam a princesa para despertá-los. 

 Assim é descrito o labirinto: “Trezentas e sessenta e cinco quinas bem aparadas 

tem o labirinto de fícus no meio do jardim.” (COLASANTI, 2015, p. 72). É interessante 

que a descrição do lugar marque um número tão exato que nos remete a quantidade de 

dias presentes no ciclo de um ano. Isto nos leva a hipótese de que o labirinto assume neste 

conto uma dupla função, ele é tempo e, também, lugar. 

 Quando indagado pela filha sobre a finalidade do labirinto, o pai responde: “Para 

domar o vento (...), que em cada quina se gasta, abranda o sopro, e sai afinal, leve brisa, 

sem estragar as flores” (COLASANTI, 2015, p. 72). Nota-se que o pai, ao falar sobre o 

labirinto o relaciona com a finalidade de dobrar o vento. Podemos compreender que esse 

lugar se apresenta como um território de passagem, um espaço no qual as emoções serão 

domadas. A verdade, se adentramos num nível mais profundo de interpretação, o labirinto 

está ali para dar vazão aos desejos da filha. Ela é o vento que ele pretende domar. 

 A imagem do labirinto aparece a primeira vez na mitologia grega, no palácio do 

rei Minos. O lugar, construído por Dédalo, era uma forma de prisão e moradia para o 

Minotauro. É Teseu, com a ajuda do fio de Ariadne, o único a conseguir escapar desse 

lugar. O labirinto costuma ser simbolicamente compreendido como parte integrante dos 

ritos de iniciação. No conto colasantiano, as trezentas e sessenta e cinco quinas são o 

espaço em que se dá o processo de passagem da adolescência para a vida adulta da 

princesa. 

 A segunda questão da princesa ao pai é sobre a utilidade dos reis, ao que ele 

responde: “Para casar contigo, minha filha, quando chegar a hora.” (COLASANTI, 2015, 

p. 72). Os reis, selecionados pelo pai, aguardam passivamente, como estátuas, o momento 
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em que serão acordados. Logo, quando a menina se encontra pronta para casar, ela vai 

em busca dos reis do labirinto para despertá-los, demonstrando, portanto, uma maturidade 

sexual da protagonista. 

 Marcia K Lieberman escreveu, na década de 70, um dos primeiros artigos a 

contestar os papéis femininos nos contos de fadas. O texto, cujo o título é “Some day my 

prince will come: female aculturation through Fairy tale”, observa que a marca das 

personagens femininas nessas narrativas é a submissão, a passividade. Podemos ver isso 

presente em diversos contos, porém, daremos destaque a um que faz um paralelo direto 

com o conto “Doze reis e a moça no labirinto do vento”: “A bela adormecida”. Nesse 

conto de fadas da tradição, a jovem adormece e aguarda passivamente durante cem anos, 

até que o príncipe venha despertá-la. No conto colasantiano vemos uma subversão desses 

papéis, uma vez que a princesa assume o eixo da dominação, tendo ela o poder de acordar 

os reis que, adormecidos, assumem o eixo da passividade. 

 A jovem lança diversos desafios como “Caso com aquele que souber me alcançar” 

ou “Caso com aquele que seguir meu rastro”. Enquanto corre pelo labirinto, nunca sendo 

alcançada pelos reis, vemos que a narrativa sugere uma experimentação por parte da 

jovem. Ela, em sua busca pelo companheiro ideal, possui vários parceiros, destacando 

uma vivência sexual. 

 Vemos, dessa forma, no conto, uma personagem feminina liberta da repressão 

sexual, no entanto, vivenciando sua sexualidade dentro de um ambiente criado pelo pai. 

Sendo assim, não é possível compreendermos uma liberdade completa. Podemos intuir, 

bem como na outra narrativa vista neste artigo, que o pai representa a sociedade patriarcal, 

dessa forma, consideramos que, numa possível vertente interpretativa do conto 

colasantiano, a liberdade sexual da mulher é controlada, há um limite para até onde a 

experiência sexual feminina pode chegar e no conto isso é marcado pelas paredes do 

labirinto.  

Devemos compreender, segundo Judith Butler, que a sexualidade é uma 

construção social. Logo, no conto de Marina Colasanti vemos os parâmetros sociais da 

sexualidade feminina serem desconstruídos. Ainda que limitada pelo labirinto, não há 

uma passividade por parte da protagonista, pelo contrário, ela é o dominante em todas as 

suas relações. 
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 Ela acorda os onze reis e nenhum é capaz de alcança-la. Então, ao último ela lança 

o desafio: “Com o homem que desvendar meu labirinto, só com esse eu casarei” 

(COLASANTI, 2015, p. 74). Sendo assim, ela busca aquele capaz de compreendê-la e, 

além disso, compreender que o labirinto também a aprisiona. Percebemos aqui que ela 

utiliza o pronome possessivo meu e, se considerarmos que o nome do conto é “Doze reis 

e a moça no labirinto do vento”, podemos apontar que ela e o vento – que deve ser domado 

pelo labirinto – são a mesma personagem, afinal, a preposição “do”, presente no título, 

também sugere uma ideia de posse. 

 O décimo segundo rei, diferente dos outros, não tenta correr atrás dela.  

Mas o rei não a segue, não procura seu caminho. Com toda a força que 

séculos de mármore lhe puseram nas mãos, desembainha a espada, 

levanta a lâmina acima da cabeça, e zapt!, abre um talho nas folhas, e 

novamente zapt!, corta e desbasta, e zapt! zapt! zapt!, esgalha, abate, 

arranca os pés de fícus. 

Uiva o vento escapando pelos rasgos, fugindo a cada golpe. Sob a 

lâmina, trezentas e sessenta e cinco quinas se desfazem. Até que não há 

mais labirinto, só folhas espalhadas. E a moça. Que livre, no gramado, 

lhe sorri. (COLASANTI, 2015, p. 74) 

 

Ele é capaz de conquistá-la, pois ao ser desafiado, subverteu as convenções e 

destruiu o labirinto, libertando o vento. O rei pôde alcançá-la, pois derrubou as paredes, 

desestabilizou as convenções e, assim, a libertou. Observe que no trecho destacado o 

narrador descreve que “uiva o vento escapando pelos rasgos” e no fim que ela “livre” 

aguarda o rei no gramado. Ela não mais necessitava do labirinto feito pelo pai, nem do 

caminho que ele havia traçado para ela. É fora do labirinto que ela encontra seu rei. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os contos de fadas colasantianos, através do pastiche, utilizam o modelo dos 

contos de fadas e os revisiona, dando a essas narrativas temas atualizados que tratam, 

principalmente da condição feminina. 

 Com o apelo do maravilhoso simbólico, podemos observar nos contos de Marina 

Colasanti uma forte tendência ao uso de metáforas que dão ao texto diversos níveis de 

interpretação. 

 Os dois contos, analisados neste artigo, abordam a questão da sexualidade 

feminina. Ainda que isso não seja percebido em uma interpretação de nível mais raso, ao 
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nos aprofundarmos pelas dobras do texto, podemos observar uma forte crítica a forma 

como a sexualidade feminina é vista na sociedade patriarcal. 

 A dominação masculina, fruto de uma tomada histórica de poder pelos homens, 

cria discursos de verdade que legitimam esse poder. Entre esses discursos estão as 

diferenças impostas ao ato sexual quando com o homem e quando com a mulher. Ao 

masculino, a sexualidade sempre se apresenta relacionada ao prazer, enquanto que para 

mulher, toda pulsão sexual volta-se à questão da maternidade e, portanto, cria-se uma 

repressão sobre o desejo feminino. 

 Nos contos de fadas colasantianos, observamos que as duas protagonistas, de 

alguma forma, romperam com os paradigmas impostos ao desejo sexual feminino. Logo, 

a subversão, apresentada pelas princesas dos contos ressaltados, colocam em pauta 

indagações sobre como a pulsão sexual da mulher se apresenta e é reprimida em nossa 

sociedade.  

 No primeiro conto analisado, “Um espinho de marfim”, existe um conflito que 

coloca a jovem protagonista entre a obediência ao pai e o amor a um jovem – representado 

pelo unicórnio. O conto expressa também as angustias da iniciação sexual feminina e os 

medos e tabus que cercam esse momento. Como vimos, no desfecho da narrativa, a jovem 

encontra uma forma de fugir do que é imposto pelo pai. Sendo assim, ela deixa de entregar 

o animal amado e, também, se une a ele, concretizando, de forma metafórica, o ato sexual, 

subvertendo a castidade imposta a mulher no patriarcado. 

 O segundo conto, “Doze reis e a moça no labirinto do vento”, apesar de apresentar 

uma personagem mais dominante, consideramos ressaltar que ela também sofre 

imposições do patriarcado, uma vez que o pai – imagem da sociedade patriarcal – é quem 

delimita até onde a princesa pode ir e com quais parceiros ela pode se relacionar. Desta 

forma, a subversão ocorre quando a princesa encontra um rei capaz de, junto com ela, 

derrubar as paredes do labirinto e destruir a estrutura imposta. 

 Os contos de fadas colasantianos, destacados neste artigo, são, como as narrativas 

orais de outrora, um conselheiro, falando às mais jovens instruções sobre o mundo e sobre 

as vivências que estão por vir. São narrativas que, através de símbolos e metáforas, conta 
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às mulheres segredos e denunciam um sistema de repressão da sexualidade feminina que 

precisa ser desconstruído. 
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O poder se articula diretamente sobre o tempo; realiza o controle dele e garante 

sua utilização. Os procedimentos disciplinares revelam um tempo linear cujos 

momentos se integram uns nos outros, e que se orienta para um ponto terminal e 

estável. Em suma, um tempo “evolutivo”. 

(FOUCAULT, 2009, p. 154). 

 

Resumo: O artigo visa analisar as questões do poder em relação à sexualidade e a liquidez dos 

relacionamentos no pós-moderno. Os tempos estão diferentes da configuração que se adotava 

como ideal de vida e os rumos que estas tomavam antes da metade do século XX. Os conceitos 

que se tinha de poder e amor não se encaixam mais nas ‘identidades’ contemporâneas, pois a 

cultuação do instantâneo influencia e modifica valores do passado e, inclusive, determina modos 

e concepções diferentes para instituições antigas como a do casamento. Para concluir e 

exemplificar estas questões neste trabalho apresento uma pequena análise da vida e da obra de 

uma das maiores poetas modernas dos Estados Unidos: Elizabeth Bishop (1911 – 1979). 

Palavras-chave: poder – amor – relacionamento – identidade 

 

 

Abstract: The article aims to analyze the power issues in relation to sexuality and the liquidity of 

relationships in the postmodern times. The times are different from the configuration that was 

adopted as ideal life and the directions they took before the middle of the twentieth century. The 

concepts of power and love no longer fit into contemporary 'identities', since the culmination of 

the snapshot influences and modifies past values and even determines different ways and 

conceptions for ancient institutions such as marriage. To conclude and exemplify these questions 

in this paper I present a brief analysis of the life and work of one of the greatest modern poets in 

the United States: Elizabeth Bishop (1911 - 1979). 

Keywords: power - love - relationship - identity



 

36 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

INTRODUÇÃO 

 

A contemporaneidade trouxe incertezas e grandes mudanças para os valores pré-

estabelecidos conhecidos e que davam a segurança aos relacionamentos amorosos que, 

consequentemente, garantia a certeza de se estar ocupando o lugar e o momento certo. 

Considerávamos estes valores como estabelecedores de um futuro seguro e com isso, visou-se a 

falsa impressão de se estar com o poder nas mãos. 

Por poder, o filósofo francês Michael Focault compreende como atribuídos a fatores 

históricos e sociais que ocorrem em todas as partes do planeta. Essas disputas são entendidas 

como ações que modelam os corpos e as subjetividades dos seres humanos. Nos modelos de 

apoios sugeridos por conceitos como os dispositivos da "aliança" e da "sexualidade" – em que o 

primeiro permite contar com técnicas de exame e o segundo encontra características do poder 

enquanto guerra de enfrentamento com lutas –, o pensador explora os questionamentos sobre sua 

validade. Esta percepção que se tinha desses valores era, ao mesmo tempo, proporcionadora de 

poder patriarcal para uma sociedade sólida que não via no mundo a liquidez dos rótulos, condutas 

e pensamentos. O sexo masculino se configurava em suas ideias pré-formadas que o auxiliava e 

dava segurança na definição dos passos a serem dados para os próximos séculos. Esta noção de 

poder desconfigurou-se com a modernidade líquida e pode ser constatada também nos 

relacionamentos atuais.  

As relações humanas se tornaram desconexas e inseguras levando a relacionamentos 

desajustados e inconsistentes, tratados como um produto que pode ser comprado, trocado ou 

descartado quando não há mais função para uma das partes, em que o mundo contemporâneo 

constata a “fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os 

desejos conflitantes (estimulados por tal sentimento) de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-

los frouxos” (BAUMAN, 2004, p. 8), como apontou o sociólogo Zygmunt Bauman no Prefácio 

de Amor líquido (2004).   

De acordo com o poeta e tradutor Paulo Henriques Britto, a poetisa Elizabeth Bishop 

viveu a questão do eu partido na sua vida e que inclusive refletiu-se em algumas de suas poesias. 

“O tema do eu partido, aliás, é uma constante na poesia de Bishop, em todos os seus momentos. 

Muitas vezes (mas nem sempre) ele aparece associado à questão do gênero e dos papéis sexuais.” 

(BISHOP, 2012, p. 20). As questões da sexualidade e de sua identidade feminina são muito 

importantes na sua obra.  

Bishop entendia o seu relacionamento com sua parceira como um tipo de paixão 

amorosa. Nas suas poesias, encontramos características como: tempo, subjetividade e a 
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corporalidade sobre o signo da paixão. Como dizia Bauman, em sua obra Amor líquido (2004), 

uma relação requer cumplicidade, em que “os amantes desejam suavizar, extirpar e expugnar a 

exasperadora e irritante alteridade que os separa daqueles a que amam.” (BAUMAN, 2004, p. 29) 

Bauman também pensou na questão da identidade e as inseguranças que surgiram desta 

“modernidade líquida” que objetou como a principal causadora das nossas várias “identidades” 

ou da falta de uma. Em sua obra Identidade (2005), o sociólogo afirmou: “uma outra identidade, 

intrusa e indesejada, pode ser cravada sobre aquela que nós mesmos escolhemos e construímos.” 

(BAUMAN, 2005, p. 44) Nesse novo tempo, identificado por Bauman como “modernidade 

líquida”, há de se levar em consideração os processos de transformação que provocam alterações 

sociais que geram crises em vários seguimentos como, por exemplo, culturais, religiosos e 

afetivos. Por esta razão, a questão das relações amorosas não poderá ser mais tratada pelos 

conceitos tradicionais de entendimento, fazendo-se necessário desenvolver uma reflexão mais 

adaptada à contemporaneidade. 

 

O PODER E O AMOR 

 

O filósofo francês Michael Focault abordou o conceito de poder distribuído na 

sociedade e o relacionou com o discurso da sexualidade. Ele acreditava na imagem do poder 

selvagem a ser domado e analisava como este e o desejo se articulavam. Para ele, o poder é 

utilizado como forma repressora do sexo para manter as pessoas voltadas para o trabalho, 

controlando suas vontades e impulsos pelo sexo e/ou pelos prazeres da carne. O filósofo destituiu 

do sexo todas as outras formas de dominação e analisou somente a do poder como o foco para 

uma história da sexualidade. No entanto, para falar do poder como forma investigativa, o filósofo 

francês caracterizou-o como: 

[...] a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio 

onde se exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através 

de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os 

apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, 

formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e 

contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 

nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais.  

(FOUCAULT, 1988, p. 88-89). 

 

Focault (1988) afirmou que se deveria evitar descrever a sexualidade como um ato 

rebelde, mas sim como formas que se dispõem no tempo/espaço. Ela está presente nas diversas 
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etapas da vida e sobre diferentes formas marcadas pelas relações de poder entre pais e filhos, 

professores e alunos, homens e mulheres, dentre outras relações. A sexualidade é, portanto, 

utilizada como instrumento ou ferramenta de manobra para articular estratégias, sejam estas locais 

ou globais. Estas estratégias nunca são únicas ou válidas a todo o tipo de sociedade e referentes a 

todas as manifestações do sexo. E comentou que, toda vez que foram impostas à sociedade o 

controle natalino, sexo somente para a reprodução e relacionamentos heterossexuais, reduziu-se 

o papel do sexo.  

No século XVIII, surgem os dispositivos da "aliança" e da "sexualidade" com suas 

características peculiares: enquanto o primeiro reflete o que é proibido ou não, “a qual sua função 

é manter” (FOCAULT, 1988, p. 105); o segundo atua de acordo com o poder para “controlar as 

populações de forma mais global” (FOCAULT, 1988, p. 105). O da aliança determina o que é 

permitido ou não, assim como também mantém as leis que o regem, sendo pertinente o 

relacionamento entre pessoas com status definido. O dispositivo da sexualidade funciona de 

acordo com o poder vigente, instituindo o sexo como verdade maior sobre o indivíduo, 

transferindo, portanto, para o corpo e para a carne o seu controle. Ele vê sua ascensão no seio da 

burguesia, estando ligada aos seus ideais em que podemos contrapor ao da aliança que definia o 

proibido/permitido nas relações conjugais.  

O dispositivo de aliança conta, entre seus objetivos principais, o de 

reproduzir a trama de relações e manter a lei que as rege; o dispositivo 

de sexualidade engendra, em troca, uma extensão permanente dos 

domínios e das formas de controle. (FOCAULT, 1988, p. 101).  

 

Mesmo com o controle do dispositivo da sexualidade sobre o da aliança, este não se 

tornou desnecessário e inútil e, graças a ele, instala-se na família gerando as inúmeras populações 

ditas “civilizadas” que floresceram nas cidades de todo mundo. Na contemporaneidade, a questão 

do poder está em transformação e não poderá ser tratado pelos instrumentos tradicionais de 

assimilação, fazendo-se necessário desenvolver reflexões mais adaptadas à dinâmica do 

transitório que se impõe sobre o perdurável. Como exemplo, a família hoje em dia está sendo 

constituída, também, entre pessoas do mesmo sexo, além de formada por apenas um membro 

como um pai ou uma mãe. 

No livro Amor líquido (2004), Zygmunt Bauman aborda a questão da liquidez dos laços 

afetivos, sejam eles entre amantes ou amigos. O autor explica que há uma fragilidade nos 

relacionamentos e que ao mesmo tempo em que as pessoas querem possuir amigos ou outros 

relacionamentos, não conseguem se amarrar afetivamente a estes, pois se sentem como se 

tivessem perdido sua liberdade. Da mesma forma que querem se sentir seguros, estando na 
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companhia de outras pessoas, não confiam numa relação recíproca de solidariedade e confiança 

na “misteriosa fragilidade dos vínculos humanos” (BAUMAN, 2004, p. 8). 

Segundo Bauman, a precariedade é a marca da condição humana nos relacionamentos: 

o sobreviver, ou seja, ir além do humano e a reivindicação em termos de afeto. Essa sobrevivência 

é constantemente frágil e menos confiável a cada ano que passa e, por mais admirável que sejam 

as caras e as promessas de firme afeto, a instabilidade tornou-se “estrutural”. Há uma nova ética 

do relacionamento se estabelecendo: relacionamentos descartáveis e instáveis. “Nos 

compromissos duradouros, a líquida razão moderna enxerga a opressão; no engajamento 

permanente percebe a dependência incapacitante”. (BAUMAN, 2004, p. 65) 

Os tempos atuais são chamados por Bauman de “modernidade líquida”, esta, que muitas 

vezes impede ou afasta os bons relacionamentos e amizades de uma convivência saudável, tátil e 

mais humana, induz à perda dos elos que uniam pessoas. E porque não pensá-la como uma 

verdadeira forma de se esconder ou escamotear sentimentos e responsabilidades que uma 

verdadeira amizade e relacionamento poderiam requerer? Substituímos as formas antigas de nos 

relacionarmos e deixamos para trás os verdadeiros significados de durabilidade e perenidade na 

nossa sociedade líquida e volúvel: 

“Líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições sob as quais 

agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 

necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. 

A liquidez da vida e da sociedade se alimenta e se revigoram 

mutuamente. (BAUMAN, 2007, p.7) 

 

Para Bauman o processo de individualização na contemporaneidade se apresenta em 

dois modos diferentes, mas complementares: 

As identidades parecem fixas e sólidas apenas quando vistas de relance, 

de fora. A eventual solidez que podem ter quando contempladas de 

dentro da própria experiência biográfica parece frágil, vulnerável e 

constantemente dilacerada por forças que expõem sua fluidez e por 

contracorrentes que ameaçam fazê-la em pedaços e desmanchar 

qualquer forma que possa ter adquirido. (BAUMAN, 2001, p. 98) 

 

A nova identidade e as inseguranças que surgiram desta “modernidade líquida” são as 

principais causadoras das nossas várias personalidades ou da falta de uma. Essa nova mulher 

(possuidora das identidades: “sólida” e “líquida”) assume vários papéis, como por exemplo, o de 

trabalhadora remunerada e a do "lar" ao mesmo tempo. Com essa nova versão identitária, é mister 

apresentar a vida e a obra da poetisa norte americana Elizabeth Bishop que se mostrou como 
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inserida nesse tempo em transformação: uma mulher que desenvolveu sua personalidade nas 

primeiras décadas do século XX, em que aconteciam as primeiras "liquefações" das estruturas e 

instituições sociais. 

 

BISHOP E LOTA: NOVAS IDENTIDADES 

A mulher em nossa sociedade tinha uma identidade até a pós-modernidade marcada 

pelo trabalho doméstico, pela criação dos filhos e submissão materna. Quando ela passa a atuar 

de forma diferente neste contexto, assumindo o papel de igualdade entre os sexos, desenvolve 

uma nova subjetividade que, por se tratar de sua inserção no mercado de trabalho, apresenta-se 

de forma nova e fragmentada. 

Elizabeth Bishop nasceu em 1911 na cidade de Worcester, nos Estados Unidos e perdeu 

o pai, ainda muito pequena. Depois da perda, sua mãe passou a sofrer surtos psicóticos tendo sido 

internada em um hospital psiquiátrico. A menina passa a ser criada por inúmeros parentes. Aos 

cinco anos de idade, foi entregue aos cuidados dos avós maternos. Em 1917, a criança foi levada 

para morar com os avós paternos e menos afetuosos e mais adiante, mudou de lar, passando a 

morar com seus tios.  

Ela viveu como uma expatriada morando entre Canadá e Estados Unidos com parentes 

e amigos, sem jamais se sentir em casa. Foi só no Brasil que a escritora passou a experimentar 

parcialmente um lar, recriando poeticamente sua vida passada e presente. Nas particularidades de 

sua vida, Bishop dramatizou e colocou em destaque um tipo de condição que hoje é comum ao 

gênero: o de “deslocado”, em que, segundo o sociólogo polonês: 

Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda a parte, não estar 

totalmente em lugar algum (ou seja, sem restrições e embargos, sem 

que alguns aspectos da pessoa “se sobressaiam” e seja vistos por outras 

como estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, por vezes 

perturbadora. (BAUMAN, 2005, p. 18-19).  

 

No início da década de 1950, Bishop conhece Lota de Macedo Soares, arquiteta e 

urbanista, encontrando a paixão amorosa e o lar que tanto procurava, tornando-se o elemento 

central de sua vida emocional vindo para o Brasil e fixando residência em Petrópolis. 

Sua companheira Lota de Macedo Soares nasceu no Rio de Janeiro, vinda da aristocracia 

carioca. Não cursou a universidade, mas teve aulas com o renomado pintor Cândido Portinari, 

tornando-se uma artista com conhecimentos profundos sobre arquitetura e urbanismo. No 

princípio da década de 40, Lota morou em Nova York, passando a frequentar cursos no Museu 
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de Arte Moderna. Na vinda ao Brasil, foi convidada pelo Governador do Estado da Guanabara, 

Carlos Lacerda, para projetar o Parque do Flamengo recém-aterrado.  

O relacionamento com a poetisa Elizabeth Bishop duraria entre 1951 a 1965. No ano de 

1967, afastada da construção do Aterro do Flamengo devido à perda do governo, viaja para Nova 

York para rever sua antiga companheira, vindo a suicidar-se no mesmo dia por dose excessiva de 

antidepressivos. Arquiteta autodidata, culta, viajada e rica, era uma das duas herdeiras do 

proprietário do ‘Diário Carioca’ e tinha um grande círculo de amigos, entre os quais, se encontrava 

o jornalista Carlos Werneck Lacerda, que escrevia para o jornal do seu pai e que, mais tarde, se 

tornaria governador do antigo Estado da Guanabara. 

Aqui no Brasil, a poeta aborda um pouco sobre a intimidade de seu relacionamento com 

Lota, no sítio em Samambaia. A lírica do amor e do desejo sexual é também vivenciada com a 

transitoriedade da vida na velhice e na morte, como se pode observar no poema “O Banho de 

Xampu”, publicado originalmente em Uma primavera fria, de 1955, em que podemos notar 

algumas palavras que denotam o amor, a efemeridade da vida e do corpo, incluindo aspectos 

complementares da existência física:  

Os líquens – silenciosas explosões 

nas pedras – crescem e engordam, 

concêntricas, cinzentas conclusões. 

Têm um encontro marcado  

com os halos ao redor da lua, embora 

até o momento nada tenha se alterado. 

 

E como o céu há de nos dar guarida 

enquanto isso não se der, 

você há de convir, amiga,  

que se precipitou; 

e eis no que dá. Porque o Tempo é, 

Mais que tudo, contemporizador. 

 

No teu cabelo negro brilham estrelas 

cadentes, arredias. 

Para onde irão elas 
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tão cedo resolutas?  

– Vem, deixa eu lavá-lo, aqui nesta bacia 

Amassada e brilhante como a lua. 

(BISHOP, 2012, p. 213) 

 

Num longo poema chamado “Crusoé na Inglaterra”, presente no livro Geografia III, 

publicado no ano de 1976, Bishop fez um balanço de sua existência, tentando dar algum 

significado, em que mostra as reflexões sobre o seu exílio, seu isolamento, sua solidão, sua vida 

forasteira, a dificuldade de se adaptar em terras estrangeiras, a perda dos objetos pessoais e a dor 

da perda de pessoas queridas. Nele, pode-se observar a poetisa na passagem da figura de Robinson 

Crusoé sozinho em uma ilha deserta – numa inversão de gênero, em que lhe permitiu falar de sua 

vida pessoal com muito humor –, ao narrar o encontro dele com a natureza exótica e com o 

personagem Sexta-Feira, numa ilha deserta, evocando sentimentos e percepções sutis sobre o 

amor, a homossexualidade e a perda de objetos e da pessoa amada: 

Um vulcão novo entrou em erupção, 

dizem os jornais, e li na semana passada 

que viram de um navio uma ilha nascer: 

primeiro uma fumaça, a dez milhas de distância; 

depois um ponto negro – basalto é quase certo – 

surgiu no binóculo do imediato 

e cravou no horizonte feito uma mosca. 

Deram-lhe um nome. Mas a minha pobre ilha 

não foi redescoberta nem rebatizada. 

todos os livros erram quando falam nela. 

 

[...] 

 

Quando pensei que não aguentava mais 

nem um minuto, chegou Sexta-Feira. 

(Os relatos desse encontro estão errados). 

Sexta-Feira era bom. 

Sexta-Feira era bom, e ficamos amigos. 
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Ah, se ele fosse mulher! 

Eu queria propagar a minha espécie, 

e ele também, creio eu, pobre rapaz. 

Às vezes brincava com os cabritos, 

corria com eles, ou levava um no colo.  

– Bonita cena; ele era bonito de corpo.  

 

E um dia vieram e nos levaram embora. 

 

[...] 

 

O museu daqui me pediu 

que eu lhe deixasse tudo em testamento: 

a flauta, a faca, esses sapatos murchos, 

as calças de camurça a descascar 

(o couro está cheio de traças), 

a sombrinha que me deu tanto trabalho  

lembrar para que lado viram as varetas. 

Ainda funciona, mas dobrada como está 

parece uma galinha magra depenada. 

Como que alguém pode querer coisas assim?  

– E Sexta-Feira, meu querido Sexta-Feira, morreu de sarampo, 

vai fazer dezessete anos agora em março. 

(BISHOP, 2012, p. 327) 

 

Segundo Paulo Henriques Britto, no ensaio "Bishop no Brasil" contido na antologia da 

poetisa americana Poemas escolhidos de Elizabeth Bishop (2012), tempos depois ao do suicídio 

de sua antiga amante brasileira Lota, Bishop conviveu com outras mulheres. Conheceu uma jovem 

americana na cidade de Seattle, no estado de Washington e, no ano de 1969, mudou-se novamente 

para o Brasil, juntamente com o filho desta, fixando residência na cidade de Ouro Preto, 

separando-se no ano seguinte. De volta aos Estados Unidos, relaciona-se novamente: "conhece 

Alice Methfessel, que será sua companheira dos últimos anos" (BISHOP, 2012, p. 60). Por fim, 
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a poeta se afasta definitivamente de nosso país e das pessoas que conheceu aqui, reconstruindo 

sua vida em seu lar de origem. Faleceu em 1979 na cidade de Boston aos 69 anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elizabeth Bishop apresenta-se à margem de seu tempo, pois foi uma mulher que se 

destacou por estabelecer um modo de ser diferente dos padrões sociais criados para as mulheres 

da primeira metade do século XX, mostrando apta a viver como quis: trabalhando como escritora 

e professora; viajando pelo mundo; e vivendo um relacionamento amoroso com outra mulher. 

Isso nos leva a crer que viveu numa autonomia que se insere num momento propício para tal: o 

da “modernidade líquida”; em que se integra a uma jurisdição muito familiar ao contemporâneo, 

pois, segundo Foucault: “O poder se articula diretamente sobre o tempo; realiza o controle dele e 

garante sua utilização.” (FOUCAULT, 2009, p. 154) 

No livro Identidade (2005), Bauman comenta que a principal força motora por trás deste 

processo tem sido a acelerada liquefação das estruturas e instituições sociais. E, como passamos 

da fase “sólida” da sociedade para a fase “líquida”, onde não há como manter a forma por muito 

tempo, sendo melhor não esperar que as estruturas durem muito, como ocorreu com a poetisa 

americana que se mostrou adaptada para mudar a “forma sob a influência até mesmo das menores 

forças.” (BAUMAN, 2005, p. 57) Nessas novas estruturas, não se devem esperar que perpetuem 

por muito tempo as condições de vida das pessoas na contemporaneidade. 

O homem contemporâneo vive entre a satisfação e a insatisfação da convivência 

humana, o medo de ficarem sós ou de perderem sua liberdade e o poder de escolha do que fazer 

de suas vidas, “estão sozinhos em seus solitários esforços para enfrentar a incerteza.” (BAUMAN, 

2004, p. 10) Fazer novas escolhas afetivas quando não há mais possibilidade de relacionamento 

amoroso corresponde ao anseios dessa nova sociedade onde nos deparamos com o fim da 

“aliança” fora das convenções familiares como no caso de Bishop com a brasileira Lota. Por outro 

lado, os novos tempos dão o “poder” de escolher as amizades na hora que acharem mais 

conveniente e de as “deletarem” quando não corresponderem a liquidez dos acontecimentos e 

desejos de cada um. 

A questão da relação do poder e do amor na sociedade contemporânea nos mostrou que, 

de tempos em tempos, numa realidade onde o global se insere de maneira mais intensa e os valores 

se tornam mais maleáveis, recolocamos estes estados de ser em uma dimensão que exige uma 
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renovação dos parâmetros de entendimento até então arraigados em nosso passado, relacionando 

a vida e a obra de uma escritora notadamente inserida nos dias atuais: Elizabeth Bishop. 
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INTRODUÇÃO 

Ao estudarmos a trajetória de vida das mulheres e sua construção dentro da 

sociedade em que vivemos, precisamos entender os elementos que nela residem e sua 

influência ao longo dos tempos.  A Sociedade Moderna nos impõe inúmeros desafios e 

estes deverão ser superados diuturnamente pois se encontram enraizados em nossa cultura 

e civilização. 

Segundo Del Priore (2013) dependendo da sociedade, época, local, classe social e 

raça, a situação da mulher muda assim como o seu entorno, seus cuidados e 

relacionamentos com as pessoas que tanto podem ser damas da sociedade ou pertencentes 

à classe operária.  

Ao analisarmos a vida na mulher no período colonial, encontramos um ser casto, 

puro, que deveria ser apenas admirada e cuidada por seu pai, irmãos ou pessoas de 

confiança. A Igreja Católica exercia grande influência no seu modo de vida e todo esse 

cuidado era com o objetivo de vigiar e limitar a sua sexualidade. 

Com o surgimento da Classe Burguesa a mulher passou a ocupar um lugar de 

destaque dentro da sociedade. Na condição de mulher branca e de boa família, logo 

contraia casamento com importantes homens da alta sociedade. Esta mulher era a esposa 

e mãe dedicada ao marido e filhos e responsável por manter o bom relacionamento social 

de seu marido. 

Contrapondo-se a Burguesia, havia a classe subalterna em que as mulheres 

pertencentes a esta não possuíam nenhum privilegio ou prestígio. A maioria era negras, 

muitas viviam sem a companhia masculina em seu lar além de sustentarem sozinhas seus 

filhos e às vezes o companheiro, caso o tivessem. 

Outro fator importante que deve ser ressaltado é que o homem da classe popular 

por não exercer o papel que de fato a sociedade espera dele, reage de maneira agressiva 

com sua companheira, e ainda acredita ter direito de cometer crime em nome de sua honra. 
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Se a mulher cometer um adultério pode até ser morta enquanto que para o homem isso é 

natural e esperado. 

Percebe-se que, ao longo dos últimos anos, alguns avanços têm acontecido 

progressivamente em muitas questões, que se referem às conquistas obtidas pelas 

mulheres negras na sociedade do patriarcado. Esses avanços se deram, através de debates 

no campo das ideias, da implantação de políticas de ações afirmativas e do enfrentamento 

dos grupos e movimentos sociais, que são persistentes na luta pelos seus ideais e espaços, 

até então, negados e desvalorizados pela classe dominante.  

No entanto, para as negras, o cenário, que ainda se configura, favorece a exclusão 

e discriminação, quando se nota, na atualidade, que elas ainda recebem um tratamento 

desigual. Dessa forma, a mulher é colocada em evidência no quesito das práticas sociais, 

até então, estruturadas e instituídas moralmente e que são vividas no mundo no qual 

pertencemos. Nesta circunstância, as mulheres negras, além de experimentarem diversos 

tipos de exclusão, normalmente, ocupam posições hierárquicas distintas de outros grupos 

étnicos e raciais. 

Portanto, dar valor a luta das mulheres negras, é o mesmo que desvelar mitos e 

paradigmas, que são reforçados e nos mostra, a partir do momento que tratamos desta 

temática de maneira ética e séria em toda sua dimensão, o quão equivocada é a nossa 

sociedade. Nesse contexto, a sociedade, por ser multicultural e estar em constante 

movimento, precisa adotar atitudes para conseguir melhorias de vida para essas famílias 

vítimas de preconceito, discriminação racial, de classe e social. 

 

Gênero e Raça 

 

Partindo do pressuposto de que não se observa vontade e iniciativa para uma 

inclusão legítima de pessoas negras em setores importantes da sociedade e que estas 

pessoas recebem um tratamento inadequado por serem considerados inferiores, uma vez 

que não pertencem a um grupo étnico racial privilegiado, é que identificamos a relevância 

de resgatar a história de vida das mulheres negras, para uma tomada de reflexões a 

respeito da questão racial, ou melhor, de uma consciência negra. 
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As relações estabelecidas na sociedade são relações de poder e que comumente 

prevalecem sobre as mulheres, em especial, sobre as negras, que mais frequentemente 

sofrem com o processo histórico de opressão, exclusão e dominação. Estas práticas, na 

visão do opressor, não representam uma dominação e que por serem muitas vezes sutis e 

simbólicas, não são combatidas e não refletem uma ação própria de transformação por 

parte de quem oprime. (Bourdieu, 2002) 

A realidade socioeconômica brasileira evidencia uma escala racial em 

grande parcela da população negra que permanece em situação de 

exclusão, e essa situação em relação à mulher negra como havia sido 

evidenciado pelas feministas, ao mostrar o entrelaçamento entre gênero, 

classe social e raça/etnia, agudiza-se ainda mais, ou seja, para as 

mulheres negras as desigualdades são potencializadas pelas 

discriminações que elas sofrem, restringindo-lhes as possibilidades de 

inclusão social. (CHAGAS ET ALLI, 1996:568). 

Para muitas mulheres negras poder se apropriar de sua história e narrá-la é o 

mesmo que ter acesso ao poder de liberdade de escolha e enfrentamento, possibilitando o 

seu autoconhecimento. Ao se reconhecer, produz no outro e nas relações existentes com 

este, a capacidade de repensar e refletir sobre todo o processo de superação da 

discriminação que as mulheres sofrem, mas que acomete às negras com maior 

intensidade. 

São muitas as historiadoras que abordam a questão de gênero e raça. Dentre elas, 

podemos destacar Andréa Lisly Gonçalves, que demonstra em seus estudos desde o início 

do século, o tratamento dado à mulher. A autora cita um comentário provocativo, feito 

pelo psicanalista Freud que diz:“a mulher analista... se sai melhor desempenhando a tarefa 

a que foi destinada pela biologia – a da mãe” (GONÇALVES, 2006:28).  Com a fama de 

ser contra o feminismo, Freud experimentou uma vasta oposição, ainda que atenuada, das 

mulheres que frequentavam o círculo de Viena, com destaque para Lou Andréas-Salomé 

e a própria Anne Freud. 

Suas manifestações acerca da mulher, de acordo com um de seus mais 

influentes biógrafos, nada mais seriam do que persistências de 

concepções prevalecentes no século XIX e faziam parte de 

compromissos culturais mais amplos, compondo seus estilo vitoriano e 

tomadas de forma isolada pareciam sintetizar, na passagem do século 

XIX para o XX, todo um conjunto de concepções que, ao longo de 

séculos, particularmente no Ocidente, considerou as diferenças sexuais 

como o fator determinante na constituição da identidade do feminino e 

do masculino. (GONÇALVES, 2006:28) 
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Gonçalves (2006) cita ainda Spinoza, filósofo que discorreu sobre a 

irracionalidade da mulher no século XVII. Este tema só ganhou força nas décadas finais 

com os filósofos iluministas, que não abordaram diretamente questões dos sexos, além de 

conceitos de igualdade. Contudo, a mulher era associada à natureza, à desrazão e não 

possuía o direito de ocupar os espaços públicos da política. Neste contexto, às mulheres 

estavam destinados os espaços doméstico/privado, o lar, a maternidade e o cuidado com 

os filhos. Esta marca histórica ganhava mais força e assumia seus contornos no século 

XIX com a instituição da burguesia, que reafirmava a tradição de que o mundo público e 

profissional não as pertencia.  

Muitas são as correntes historiográficas, que enfatizam a história das mulheres 

em maior ou menor grau, e que dão suporte para superar as noções baseadas na 

desigualdade naturalizada entre os sexos e suas construções sociais. Gonçalves (2006) 

aponta ainda, que em sua obra não pretende discorrer maciçamente sobre as correntes 

historiográficas modernas, no entanto, destaca o positivismo  devido a sua importância 

como corrente historiográfica no século XIX, no que diz respeito à mulher, pois a exclui 

duplamente, uma vez que essa vertente está direcionada ao político e ao público, ou seja, 

para o homem e outro aspecto, porque o acesso à profissão de historiador é inacessível à 

mulher.  

Alguns historiadores interessados em história de seres concretos, com relações 

que se davam no cotidiano, possibilitaram a entrada das mulheres na historiografia, 

embora não tenham dado muito destaque a elas, criaram condições intelectuais propícias 

à inserção da mulher como sujeito histórico. (GONÇALVES, 2006). 

A autora chama atenção para o alerta dado por Joan Scott, historiadora e 

militante feminista norte-americana, sobre o fato de que a história das mulheres, como 

campo específico de conhecimento, ter relação direta com o movimento feminista das 

décadas de 1960-70. No entanto, esta relação não se deu de maneira linear, além de que 

esse conhecimento não retrata a sua totalidade e não dá conta da diversidade existente. 

A emergência da história das mulheres como um campo de estudo 

envolve, nesta interpretação, uma evolução do feminismo para as 

mulheres e daí para o gênero; ou seja, da política para a história 

especializada e daí para a análise. (GONÇALVES, 2006:38) 
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Joan Scott (1988), afirma que a as feministas passaram a utilizar o termo gênero 

como referência à organização social da relação entre os sexos, resultantes da gramática 

entre o masculino/feminino e pode ainda existir uma terceira categoria – o sem sexo ou 

neutro.  Nessa gramática, o gênero é compreendido como uma classificação socialmente 

consensual, distinta e que se relaciona em grupo ou separadamente. 

Na sua utilização mais recente, o termo “gênero” aparece ter feito sua 

aparição inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A 

palavra indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no 

uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual” [...] Segundo esta 

visão, as mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e 

não se poderia compreender qualquer um dos sexos por meio de um 

estudo inteiramente separado. (SCOTT, 1988:72) 

Pesquisadoras feministas buscam compreender a importância do gênero no 

passado histórico para desvelar seus variados papéis, simbolismos e significados, e como 

faziam para manter ou modificar a ordem social nas diferentes sociedades e períodos. 

Estas pesquisadoras evidenciaram que o termo “gênero” era proposto para realizar o 

estudo sobre a história das mulheres, que não só traria novos temas, como também teria 

o objetivo insistir em uma revisão crítica do que já havia sido publicado em trabalhos 

científicos já existentes, implicando na construção de uma nova história do que já estava 

tradicionalmente consolidado, visto que as experiências pessoais das mulheres, suas 

atividades públicas e políticas seriam analisadas. 

Scott (1988) ressalta que as historiadoras feministas têm procurado embasar 

teoricamente o estudo sobre a história das mulheres para que sejam explicitadas as 

desigualdades presentes, assim como as experiências sociais distintas.  Almejam também 

esclarecer a perspectiva, em que a história sobre as mulheres é contada pelo sexo 

dominante e sem o seu devido reconhecimento.  

Para as historiadoras não feministas, não basta apenas atestar que as mulheres 

tiveram uma história ou participaram das principais revoltas políticas da civilização 

ocidental, em razão de que elas tiveram suas histórias separadas dos homens. Consideram 

uma história que remete a questões familiares e não questões políticas e econômicas, o 

que leva a uma análise não somente das práticas ocorridas no passado, mas no que ainda 

se reflete intensamente na atualidade (SCOTT, 1988). 

Alguns historiadores, quando tentaram teorizar o termo “gênero”, ficaram restritos 

as referências utilizadas nas ciências sociais, que se baseavam em explicações causais 
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universais. Entretanto, estas teorias eram extremamente limitadas, pois inseriam 

generalizações redutivas ou simples em oposição aos compromissos feministas com 

análises, que levem a uma significativa mudança, propondo outra abordagem. 

As abordagens utilizadas pela maioria dos (as) historiadores (as) se 

dividem em duas categorias distintas. A primeira é essencialmente 

descritiva; quer dizer, ela se refere à existência de fenômenos ou de 

realidades, sem interpretar, explicar ou atribuir uma causalidade. O 

segundo uso é de ordem causal e teoriza sobre a natureza dos 

fenômenos e das realidades, buscando compreender como e porque eles 

tomam as formas que têm. (SCOTT, 1988:75). 

 Recentemente e de forma simplificada, a palavra "gênero" era utilizada 

como sinônimo de "mulheres". No entanto, os livros e artigos, que tratavam da história 

das mulheres, ultimamente, modificaram nos seus títulos o termo “mulheres” por 

“gênero” por entenderem que assim seriam reconhecidas politicamente, pois o termo 

“gênero” possui uma conotação mais neutra do que o termo “mulheres”, ajusta-se a 

terminologia das ciências sociais e distancia-se da política do feminismo.  

Outro ponto destacado por Scott (1988) foi que o termo “gênero” isenta-se da 

tomada de posição sobre desigualdade ou poder, não determina qual das partes foi 

prejudicada e interessa-se pelo processo de definição, tanto do masculino como do 

feminino, em uma sociedade particular. Já ao utilizar o termo “história das mulheres”, 

traz à tona uma posição política, ao certificar que as mulheres são sujeitos históricos e 

submetidas ao predomínio do masculino. Com essa visão, o termo “gênero” inclui as 

mulheres sem citar seus nomes e ainda constituiu um dos aspectos que legitimou, 

academicamente, os estudos feministas nos anos 80.  

Contudo, mesmo que seja trocado o termo “mulheres” para “gênero”, indicará 

que se refere também ao homem, pois não se pode abordar um sem o outro e ali também 

estão designadas as relações sociais, que há entre os diferentes sexos. O termo “gênero” 

rejeita o conceito puramente natural e biológico, que atribuía às mulheres o papel da 

manutenção do âmbito doméstico (casa e filhos) e outras formas de subordinações 

femininas, e ao homem a força física, muscular, um ser superior, porém retoma a uma 

indicação de construções culturais com a exata ideia da divisão dos papéis adequados aos 

homens e às mulheres. (SCOTT, 1988). 
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Com a expansão dos estudos sobre sexualidade, pesquisadores aumentaram seu 

campo de estudos e conferiram ao termo “gênero” uma vasta utilização, que além de 

delimitar um novo terreno, passou a incluir as relações entre os sexos, mas não a definição 

da sexualidade. Entretanto, historiadores preocupados com questões políticas de poder, 

na perpetuação da separação tradicional da história entre homens e mulheres e nas 

relações socialmente construídas, questionam a relevância do termo “gênero” e não 

acreditam no poder que o termo tenha para modificar práticas enraizadas. 

Historiadoras feministas abordam a análise de gênero sobre vários aspectos, e 

um deles refere-se à teoria do patriarcado, que se explica na necessidade masculina de 

dominar, ou seja, na subordinação das mulheres. A importância de se desconstruir a lógica 

binária instituída entre o masculino e o feminino, seus papéis, até então definidos e 

rígidos, reside em uma compreensão mais ampla do que a mulher poderia enfrentar e, 

como efeito, tornar um movimento de resistência e poder. 

Uma das consequências mais significativas da desconstrução dessa 

oposição binária reside na possibilidade que abre para que se 

compreendam e incluam as diferentes formas de masculinidade e 

feminilidade que se constituem socialmente. (LOURO, 1997:34) 

Na luta pelos direitos das mulheres, o feminismo teve uma grande participação, 

em que suas reivindicações baseavam-se no direito a igualdade e ao acesso de mulheres 

à educação, direito ao voto e a questionamentos em relação à submissão ao homem. 

O movimento feminista contou com a considerável contribuição de Simone de 

Beauvoir (1980 p.169), que entendia que somente através de reformas na legislação, as 

mulheres sairiam de lugares de inferioridade.  A frase "Não se nasce mulher, torna-se 

mulher", foi o principal mote e ponto de partida para a constituição do campo de estudos 

de gênero. 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 

seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 

Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um 

Outro (BEAUVOIR, 1980:169). 

 Beauvoir (1980) questiona temas bastante polêmicos para a época e que 

causavam reações negativas na Igreja Católica e até em algumas feministas.  Tinha como 

argumento fundamental que as distinções entre os sexos são construções sociais e que é 



 

53 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

definida a partir do homem.  É o “segundo” sexo, o “outro” por excelência, em uma 

sociedade centrada no masculino ou androcêntrica e que desconsiderava a uma metade 

da humanidade, as mulheres. 

 Louro (1997) critica que muitas feministas não se sentem representadas 

em seus grupos, pois os mesmos seguem um fundamento cristalizado pela classe 

hegemônica, em que, na maioria das vezes, é composta por mulheres brancas de classe 

média. As que não se identificam e não são atendidas com a ideologia do movimento, 

como as mulheres negras, por exemplo, reforçam que poderiam distinguir os papéis e 

valorizá-las dentro de outra concepção. Dentro desta mesma perspectiva, Butler (2013) 

presume que exista uma identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, 

que lutam por seus objetivos, em busca de dar uma maior visibilidade e representação 

política dentro do discurso feminista. 

  A partir do momento que a mulher ganha essa visibilidade, ela posiciona-

se politicamente como sujeito, revela e legitima a sua vivência na sociedade. No entanto, 

dentro desta mesma categoria, observou-se que as ideias sobre o feminismo já não 

estavam tão estabilizadas e em comum acordo no grupo, portanto, não podia ser 

compreendido como um grupo sólido, estável ou permanente (BUTLER, 2013). 

A noção binária de masculino/feminino constitui não só a estrutura 

exclusiva em que essa especificidade pode ser reconhecida, mas de todo 

modo a "especificidade" do feminino é mais uma vez totalmente 

descontextualizada, analítica e politicamente separada da constituição 

da classe, raça, etnia e outros eixos de relações de poder, os quais tanto 

constituem a "identidade" como tornam equívoca a noção singular de 

identidade. (BUTLER, 2013:21) 

A autora sugere que, convém estabelecer limites precisos, sobre uma política de 

identidade por parte das mulheres, identificadas como categoria “una”, no que se 

relaciona a dificuldade e recusa na aceitação delas como sujeito do feminismo. Isto 

favorece as contradições dentro do próprio movimento, que têm diferentes objetivos e 

ideais de liberdade. Além de gerar tensões, conflitos e desgastes, que possibilitam a 

exclusão, mesmo quando a intenção não é essa. Fato este ratificado pela segregação que 

ocorre dentro do próprio feminismo. 

A sugestão de que o feminismo pode buscar representação mais ampla 

para um sujeito que ele próprio constrói gera a consequência irônica de 

que os objetivos feministas correm o risco de fracassar, justamente em 
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função de sua recusa a levar em conta os poderes constitutivos de suas 

próprias reivindicações representacionais. (BUTLER, 2013:22) 

Pela complexidade, em que se constitui o sujeito do feminismo, não é tarefa fácil 

estabelecer prioridades para uma categoria, cujas estruturas encontram-se engessadas 

dentro de um formato já determinado. O desafio posto é uma oposição crítica e direta as 

práticas que reforçam essa representação. Butler (2013) nos induz a uma reflexão sobre a 

possibilidade de se reformular a atual política feminista, salientando que não poderia 

permitir práticas excludentes, que não sintetizam o real objetivo do movimento na busca 

constante de suas solicitações. Ressalta ainda, que é fundamental para a política feminista, 

dar conta de uma demanda representacional, que ainda exclui as mulheres nas suas 

relações de poder, e que esta ideia, faça realmente sentido para o feminismo. 

O que o feminismo prega sobre a mulher apresenta sentido diferenciado, 

seguindo padrão pré-determinado na sociedade, em que uma mulher branca obtém 

diversos privilégios, enquanto a mulher negra não os possui, e sim, tem sua liberdade 

cerceada por correntes simbólicas, com motivações de cunho racistas, que a aprisionam 

e as deixam presas nesta condição, por preconceitos e discriminações raciais. 

Convém explicitar que raça aqui é entendida como noção ideológica, 

engendrada como critério social para distribuição de posição na 

estrutura de classes. Apesar de estar fundamentada em qualidades 

biológicas, principalmente a cor da pele, raça sempre foi definida no 

Brasil em termos de atributo compartilhado por um determinado grupo 

social, tendo em comum uma mesma graduação social, um mesmo 

contingente de prestígio e mesma bagagem de valores culturais. 

(SOUZA, 1983:20)  

Quanto à interseccionalidade entre gênero e raça na análise da situação de 

mulheres negras, Crenshaw (2002) nos diz que: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 

capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 

dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma 

pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 

sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam 

as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classe e outras 

(CRENSHAW, 2002:177). 

 As relações raciais nos diferentes grupos sociais, constantemente, e ao 

longo de vários períodos e processos históricos, tem apresentado definições que 

desmerecem a luta das mulheres negras nesta sociedade de classes. A hierarquização 

racial e, consequentemente, social distingue, dentro desta sociedade, o lugar de destaque 
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que será concedido à discussão acerca do racismo, que, naturalmente e de forma velada, 

é tratado como se não existisse no Brasil. E se não há racismo, não há do que se falar, 

porque, na atualidade, a população negra tem conseguido frequentar e participar de 

lugares que antes não podia conforme Osório (2004). Contudo, isto não é motivo para 

crermos na inexistência do racismo. 

De acordo com Munanga (2004), são as mulheres negras, na sua maioria, que 

estão entre as menos favorecidas economicamente. Este fato causa um imenso impacto 

socioeconômico, uma vez que, as negras, protagonistas de uma história de vida mais 

sofrida, não possuem as mesmas oportunidades que as brancas. Isto é um reflexo da 

vulnerabilidade que elas estão sujeitas por não terem seus direitos lembrados e 

respeitados. 
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INTRODUÇÃO 

“Não foi por 20 centavos”  

 

Ao nos lembrar dos eventos que caracterizaram as Jornadas de Junho de 2013, 

vêm diversas dúvidas. Os eventos recentes, logo no princípio, foram disputados tanto pela 

esquerda quanto pela insipiente direita popular brasileira1. Afinal o que aconteceu? 

Claramente, este artigo não dará uma versão definitiva sobre os eventos, mas explora 

alguns aspectos do momento histórico. Neste caso, a abordagem proposta é uma reflexão 

sobre cidades e o ciberativismo. Evidenciando as propostas inicias dos protagonistas e 

como no desenrolar da ação tais propostas, os eventos mudaram de tom e viraram um 

multiciplidade de reivindicações. Por fim, como aconteceu o encerramento dos eventos 

pelo país? O que levou ao esfriamento das manifestações? Talvez seja uma das dúvidas 

mais pertinente dos eventos. 

As Jornadas de Junho de 2013, logo de início, foram controversas. No seu final, 

viraram alvo de disputas de memória2. Afinal, foram movimentos progressistas ou 

tiveram caráter conservador? Prontamente, é possível afirmar que foram ambos, apesar 

de que, no final das manifestações, seu caráter conservador reivindicatório de melhorias 

dos serviços públicos quase foi abafado pela ação dos Black Bloc. O leitor, em memória 

recente, deve lembrar que as manifestações, no governo Dilma, aconteceram 

                                                             

1 Não confundir com direita política que estaria (ou próxima a ele) no poder, mas é mais uma direita virtual 

popularizada pelas redes sociais. Não é grupo coeso, pois há diversos segmentos, uns defendem por um 

liberalismo econômico e político, outros liberais, mas objetivando um conservadorismo moral. 

2 As disputas de memória começaram a aparecer nos comentários das redes sociais e nas publicações que 

quase imediatamente surgiram tentando explicar as Jornadas de Junho de 2013. Cagada facção interpretou 

as Jornadas de maneiras diferentes. 
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primeiramente em locais3 dominados pelos adversários políticos do governo federal, mas 

tomaram vulto maior. Contudo, espalharam pelo país, afetando aliados e desafetos do 

governo da União, dominado pelo Partido dos Trabalhadores (Sigla PT). A crise política 

se generalizou jogando sementes para uma crise de popularidade que culminou com o 

impeachment da presidente Dilma, em 2016. Evidente que as Jornadas não foram os 

únicos motivos para a crise petista, mas considerando como o evento inicial para a 

derrocada final. 

 

 

Figura 1 – manifestação de professores no Rio de Janeiro, junho de 20134 

 

O estopim dos eventos foi as reivindicações do Movimento Passe Livre (MPL) 

para estudantes em São Paulo. Jovens ligados aos movimentos estudantis das 

universidades públicas e estudantes de Ensino Médio cobravam do prefeito e governador 

do Estado que liberassem as catracas do ônibus para que os estudantes não pagassem 

passagem, e que os órgãos públicos arcassem com as despesas. Essas propostas 

reivindicatórias são o ponto de partida para os eventos que modificam o panorama político 

na nação. 

                                                             

3 Como São Paulo, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro (este aliado do governo, mas já sofria um 

distanciamento político). 

4 Disponível em: <http://www.diarioliberdade.org/component/content/archive.html?year=2013&month 

=10>. Acesso 14/01/2017. 
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INÍCIO DOS EVENTOS 

 

Em 2013, observei os acontecimentos em São Paulo de perto. Eu fazia dissertação 

de Mestrado em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), campus Pinheiros.  Minhas viagens foram tranquilas e pude ver de perto a 

movimentação das Jornadas. Naquele momento, a instituição PUC/SP estava às voltas 

com preocupações maiores, pois havia uma crise política interna. O arcebispo de São 

Paulo havia colocado Ana Cintra como reitora, candidata que não havia ganhado no voto 

de professores e estudantes. Então, parecia que o conflito interno da PUC obstruiu um 

pouco a campanha das Jornadas dentro da Universidade. Contudo, podia-se perceber que 

a cidade vivia um clima diferente de revolta. 

O Movimento Passe Livre (MPL) em São Paulo foi uma chama da pradaria 

propícia a um grande incêndio, segundo Raquel Ronik (2013, p.11). A autora discorre 

que o passe livre é um direito e que as catracas bloqueiam. Para Ronik, a situação 

brasileira tem contraponto com os problemas enfrentados por Los Angeles: 

 
A situação da mobilidade nas cidades brasileiras assemelha-se muito à 

de Los Angeles, descrita por Mike Davis. Nas nossas ruas, o direito à 

mobilidade se entrelaçou fortemente com outras pautas e agendas 

constitutivas da questão urbana, como o tema dos megaeventos e suas 

lógicas de gentrificação e limpeza social (RONIK, 2013 p. 12). 

 

As duas cidades sofriam com a falta de planejamento, incluindo a mobilidade 

urbana. Na questão brasileira, os empregos gerados sobre uma estratégia neo-keynisiana 

não resolveram os problemas e ainda ficamos com elefantes brancos, construções para as 

Olimpíadas em Los Angeles e da Copa para São Paulo (Ibid., p. 13).  

No caso específico brasileiro, as demandas sociais e de melhoras nos serviços 

públicos sempre foram reivindicações de parte significativa da população. Soma-se a isso 

que nos últimos quatorze anos houve um aumento na renda, mas os problemas de 

urbanização brasileira e a precariedade dos serviços públicos continuaram.  A autora 
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reconhece o crescimento da renda, apesar dela ver que a lógica neoliberal e alta taxação 

de impostos seja um problema para a sociedade. Ronik declara que  

A “fagulha” das manifestações de Junho não surgiu do nada: foram anos 

de constituição de uma nova geração de movimentos urbanos – o MPL, 

a resistência urbana, os movimentos sem-teto, os movimentos 

estudantis –, que, entre “catracaços”, ocupações e manifestações foram 

se articulando em redes mais amplas, como os Comitês Populares da 

Copa e sua articulação nacional, a Ancop (Ibid., p. 13). 

 

Entretanto, apesar de que estes tenham dado o pontapé inicial, pode-se disser que 

as reivindicações eram subterrâneas e de toda sociedade, que, há muito tempo, estava 

insatisfeita com o padrão do serviço público diante da carga elevada de impostos. O 

Movimento Passe Livre, que chamaremos de MPL de agora em diante. O MPL admite 

que as reivindicações sobre o transporte na cidade de São Paulo são antigas e vêm das 

revoltas de 2003. Para o Movimento, a valorização da mobilidade urbana não pode estar 

sobre a ótica do capital, chamada de Revolta do Buzu, uma perspectiva de movimento 

pacífico que passa para a revolta e tumulto urbano. Isso serviu de inspiração para 

manifestações de mesmo sentido em Florianópolis. Na capital catarinense as 

manifestações aconteceram em 2004 e recebendo o nome de Revolta da Catraca (MPL, 

2013, p. 16). Em Florianópolis, a movimentação popular conseguiu cancelar o aumento.  

 

 

Figura 2 -Movimento Passe Livre- São Paulo, Junho de 20135 

                                                             

5 Disponível em: <https://blogosferabrasileira.wordpress.com/2013/06/12/mapeamento-da-blogosfera-
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Para o MPL, isso foi um estímulo, pois, para a entidade, a “perspectiva aberta por 

esse curto processo de lutas que alcançou a vitória na capital catarinense deu origem ao 

movimento: uma tentativa de formular o sentido presente naquelas revoltas” (MPL, 2013 

p. 24). A ideia central do MPL é de que o trabalhador é expropriado no que tange a 

mobilidade urbana e as catracas são uma barreira física que discrimina e condena a 

exclusão desse trabalhador. No fim, retirasse da mão dos empresários e colocasse o custo 

para que o Estado pague pelo serviço. Todavia, o que o MPL esquece é que não há 

gratuidade sem que alguém pague pelo serviço. O Estado, em tese, não é gerador de 

riquezas direto, portanto, no final, seriam os aumentos de impostos para pagar pelo 

serviço6.  

Uma das críticas dos movimentos liberais que surgem neste momento é que há 

Estado demais e que já pagamos muitos impostos, os serviços já deviriam ser melhores. 

Alguns textos críticos parecem ser tanto utópicos, para não dizer muito, pois dificilmente 

divulgam, com clareza, da onde será gerada a renda para arcar com o benefício. As 

cidades precisam ser pensadas, mas como sem realmente pensar de forma dialética. 

Nenhum serviço se sustenta sozinho e a clareza do como, e não somente o fim, deve ser 

apresentados e analisados conjuntamente. 

 

AO CIBERATIVISMO 

 

Diversas análises feitas na época dos acontecimentos e, outras depois deles, 

acreditaram que a dimensão dos eventos fora influenciada pela mídia tradicional. O 

discurso midiático é ainda importante fonte de informação, mas um espaço limitado por 

sua seletividade na transmissão da informação (ALCÂNTARA, 2016, p. 324). Todavia, 

apesar da leitura, de senso comum, de que as grandes mídias financiadas sempre serão 

conservadoras não pode ser completamente descartada. É preciso entender que a dinâmica 

                                                             

brasileira-analisa-repercussao-da-manifestacao-contra-o-aumento-da-passagem-de-onibus-em-sao-

paulo/>. Acesso 14/01/2017. 

6 As Estatais contrariam a tese de que o Estado não é gerador de riquezas.   
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das Jornadas foi influenciada pela internet, principalmente, a móvel, exercida pelo celular 

através das redes sociais.  

As Jornadas de Junho tiveram um aspecto muito ativo, milhares de pessoas se 

organizavam e motivavam protestos através da conta de seus Facebooks, e filmavam os 

acontecimentos com seus smartphones. Os aparelhos com acesso à rede mundial 

acabaram virando uma arma de propaganda para os diversos segmentos envolvidos. Um 

ciberativismo espontâneo, vibrante e indignado brotou das telas dos celulares. Por esse 

ciberativismo entendemos que: 

 

[...] podemos denominar um conjunto de práticas em defesa de causas 

políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas 

redes cibernéticas, principalmente na Internet. O ciberativismo se 

confunde com a própria expansão da rede mundial de computadores. 

Ele influenciou decisivamente grande parte da dinâmica e das 

definições sobre os principais protocolos de comunicação utilizados na 

conformação da Internet. É possível posicionar os diversos grupos e 

atividades do ciberativismo situados mais à esquerda ou mais à direita. 

Todavia, esse enquadramento tradicional, que orientou a divisão 

política das ações e ideologias no mundo industrial, encontra crescente 

dificuldade operacional diante de muitas ações na sociedade 

informacional (SILVEIRA, 2010, p. 31). 

 

O ciberespaço é um “não lugar” de entretenimento individual e coletivo. É um 

lugar anárquico que, aos poucos, está se tornando um lugar parecido com o mundo real 

(Ibid., p. 33). O ciberespaço permite um relacionamento desterritorializado e uma 

identidade fluída. A Web 2.07 permitiu aos usuários maior agilidade, a comunicação ficou 

contínua e interacional. A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online. Mais 

interativa, faz com que os cibernautas ajam igualmente no processo. É um espaço 

privilegiado para as redes sociais. É preciso levar em conta também que, no Brasil, em 

10 anos, triplicamos números de computadores, como vemos a seguir: 

 

De acordo com os dados do Censo 2010, a penetração dos 

computadores nos domicílios é maior no Sudeste, onde chega a 48% 

                                                             

7 A primeira geração, a web 1.0, era menos interacional, com sites mais estáticos. A segunda geração com 

interatividade, multimeios e atualizações constantes são suas expressões. 
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das casas, das quais 39,6%, têm acesso à rede. Já nas regiões Norte e 

Nordeste, 22,7% e 21,2% das residências têm o aparelho, em que 15,4% 

e 16,8% do total têm acesso à Internet, respectivamente8. 

 

Entretanto, em 2013, o celular já era um instrumento de transformação e 

divulgação de mensagens e informações. Claro que na época, havia uma boataria ruidosa 

na internet, mas não é possível pensar as Jornadas de 2013 sem o smartphone. Em 2014, 

o celular já era o principal meio para entrar na WEB  

 

O celular para navegar na rede era usado em 80,4% das casas com 

acesso à internet, já o computador para esse fim estava em 76,6% desses 

domicílios e teve queda na comparação com 2013 (88,4%). A maior 

proporção desse uso foi registrada no Nordeste, com 92,5% dos 

domicílios com o celular como meio de acesso à internet.9 

 

O smartphone deu capacidade de articulação e de denúncia. Diversos vídeos eram 

lançados na rede (com exemplos, os grupos Anonymus e Mídia Ninja), grupos vinculado 

as esquerdas e lutando por uma cultura anticapitalista. Essa luta, muitas das vezes, tinha 

como alvo instituições financeiras com a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo) e as agências de bancos nacionais e internacionais. Porém, fique claro que há 

limites para a ação e a colaboração via Twitter, Facebook, WhatApps ou emails.  

Diante de um olhar pessimista, como o do jornalista britânico Malcolm 

Gladwell10, é necessário uma reflexão sobre como e o porquê das manifestações terem 

rapidamente começado e, em passos acelerado, terminado. A ameaça ao status quo e a 

violência podem ser uma explicação. Outra seria a falta de vínculos que desses 

instrumentos sociais de mídia. No caso do Irã, em 2009, o jornalista deixa claro que o 

governo dos EUA retirou o Twitter do ar com a desculpa de deixar nas mãos de uma rede 

                                                             

8LIMA, Eliomar. IBGE – Em 10 anos, número de computadores triplica nos domicílios do Brasil. 

Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/ibge-em-10-anos-numero-de-computadores-

triplicam-nos-domicilios-do-brasil/>. Acesso 10/01/2017. 

9 Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/celular-e-principal-meio-de-

acesso-internet-na-maioria-dos-lares/>. Acesso 10/01/2017 

10 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/e-noticias/a-revolucao-nao-sera-tuitada/>. 

Acesso 10/01/2017. 
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social uma revolução. Contudo, no caso do Brasil é evidente que as redes sociais tiveram 

um papel preponderante e que deram evidência para as lutas sociais como voz para setores 

liberais e conservadores de nossa sociedade.  

 

O ativismo associado às redes sociais nada tem em comum com isso. 

As plataformas dessas redes são construídas em torno de vínculos 

fracos. O Twitter é uma forma de seguir (ou ser seguido por) pessoas 

que talvez nunca tenha encontrado cara a cara. O Facebook é uma 

ferramenta para administrar o seu elenco de conhecidos, para manter 

contato com pessoas das quais de outra forma você teria poucas 

notícias. É por isso que se pode ter mil ‘amigos’ no Facebook, coisa 

impossível na vida real. 

  

 Concordo com Gladwell, mas mesmo que os vínculos sejam fracos as ações fora 

do mundo virtual acontecem, e mesmo que sejam transitórias e efêmeras dão 

possibilidade para transformações futuras. O grande fruto das Jornadas de Junho foi o 

desgaste de modelo político-econômico. 

 

DO DIREITO AS CIDADES NO RJ E SP 

Para geógrafo britânico marxista David Harvey, as cidades atuais existem para a 

acumulação do capital. Isso segundo a lógica liberal e neoliberal (HAVEY, 2014, p. 209). 

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são os dois grandes centros do capital no Brasil. 

Ambas sofrem com problemas crônicos de mobilidade e habitação. Diferente de São 

Paulo, o Rio de Janeiro é uma cidade que passou por uma reforma urbana no início do 

século XX, promovida pelo prefeito Pereira Passos. Tal reforma teve como inspiração nas 

reformas urbanas de Paris, onde foram criando grandes boulevards, que, 

estrategicamente, dificultavam a resistência das populações pobres amotinadas.   

A população pobre foi retirada dos centros, mas, assim mesmo, muitos não saíram 

e ficaram nas favelas.  Ele acredita que futuramente as favelas do Rio serão substituídas 

por prédios de condomínios por causa da lógica do capital especulativo imobiliário (Idem, 

p.56). O que parece ilógico para o autor deste artigo, ou mesmo impossível, remover essas 
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pessoas devido à quantidade de pessoas que cada favela do Rio possui11. O centro de São 

Paulo também é pipocado de morros, mas diferente do Rio de Janeiro, seus morros já 

sofreram ocupação de pessoas de classe média e alta. A população paulista operária e 

pobre vive na periferia da cidade, enquanto a carioca boa parte de sua população de baixo 

poder aquisitivo está bem próxima do centro e das áreas ricas da cidade. 

É possível perceber que a preocupação com o espaço urbano vai desde uma luta 

anticapitalista, segundo a concepção de Harvey, de uma percepção de que a cidade é onde 

a acumulação capitalista se consolida e é protegida.  Essa luta anticapitalista é motivada 

pelos mais jovens e tem sido a tônica de diversos movimentos, influenciando o Occupy 

Wall Street, a Primavera Árabe12 e as Jornadas de Junho.  

Em um momento, logo no início, as manifestações deixaram de ter um cunho de 

esquerda para também absorver pautas conservadoras. E essa articulação se formou 

dentro das redes sociais. O que antes eram movimentadas por jovens estudantes 

universitários passou para a Classe Média, insuflada por reivindicações sobre os serviços 

públicos e numa luta antipetista.  

Em 2013, já se esgotava o modelo de projeto político de poder do governo petista; 

as aberturas de créditos, levando ao endividamento das classes populares, o fim do nosso 

boom imobiliário que encareceu muito os imóveis nas áreas metropolitanas, e a promessas 

de obras quase Keynesianas, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que não 

se cumpriram, esgotaram a paciência da população. A Classe Média foi às ruas e os 

governos não escutaram. 

Nesse momento, quando as reclamações começaram a desgastar o governo federal 

e diversos governos estaduais, entram em cena o Blacks Blocs, jovens mascarados ligados 

a movimentos utópicos de extrema-esquerda, do anarquismo ou mesmo anarcopunk. As 

manifestações tomam um caráter mais violento. Com destruição de patrimônio, não mais 

apenas portas de bancos, mas saques as lojas. O medo era que a agitação descambasse 

                                                             

11 Contudo, na época pré-Olimpíadas algumas favelas na Barra foram removidas, mas continua minha 

questão. As remoções foram de favelas pequenas, por isso com uma logística muito mais viável. 

12 Tudo começa na Tunísia tendo como um vídeo distribuído pela internet como catalisador de tudo 

(CASTELLS, 2013, p.28). 
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para algo mais sério, talvez Revolução. O medo da estabilidade, a ameaça ao patrimônio 

e ao status quo retiraram a Classe Média das manifestações. Entretanto, o desgaste 

político estava consolidado para todos os partidos tradicionais, dando espaço para um 

novo componente político mais moralizador, apolítico e reacionário. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As manifestações nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo foram debatidas 

neste artigo, que não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Com suas 

características sociais e geográficas divergentes, mas com os mesmos problemas sociais 

e de transporte.  

Os locais, a Avenida Paulista, a Cinelândia e Copacabana, foram os palcos para a 

concentração das pessoas. Esses locais são espaços totais, sem obstruções, transparentes 

(SENNETT, 2008, p. 297). No caso do Rio de Janeiro, a inspiração é historicamente 

parisiense. Com praças como pulmões para que o corpo urbano respirasse. A Avenida 

Paulista também é boulevard. Entretanto, são locais, segundo a lógica de manifestantes 

antissistema, de confirmação do poder do capital acumulado e concentrado em poucas 

mãos e de conflito contra o mesmo, numa utopia anticapilitalista idealizada pelos que 

estão fora da lógica acumulativa. Para Harvey, a cidade é o local onde está concentrado 

capital. A cidade visa proteger a acumulação do capital, por isso uma luta anticapitalista, 

mas Harvey sabe que uma proposta anticapitalista para a sociedade como um todo ainda 

não é viável (HARVEY, 2014, p.228). Todavia, as manifestações de Junho possam ter 

começado com uma lógica anticapitalista logo tal argumentação foi suplantada por outras. 

Demandas reprimidas durantes décadas emergiram e assustou o status quo político do 

momento. 

Durante as Jornadas e no seu fim, muitos intelectuais brasileiros, almejavam dá 

explicações sobre o que havia acontecido, tentando traduzir a perplexidade geral. Uma 

luta memorialística foi logo sentida de como classificar os acontecimentos. Eram 

acontecimentos de esquerda ou eram pautadas por questões conservadoras? Por princípio, 

podemos dizer que foram ambas, as pautas eram descentralizadas e as reivindicações 
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diversas, um poderia pedir o fim da homofobia, outros estavam preocupados com a saúde, 

outros com o peso dos impostos sobre a Classe Média.  Contudo, no seu auge vimos uma 

reclamação tipicamente de Classe Média insatisfeitas com os serviços públicos. Enfim, 

não foi só por 20 centavos. 
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INTRODUÇÃO 

A língua é uma realidade da sociedade e está presente no cotidiano de grupos, que 

a utilizam a fim de terem uma interação dialógica. Assim sendo, o presente artigo visa a 

analisar a linguagem utilizada nas letras de música de funk como um dos elementos 

identitários, que promove interação comunicativa e compreensível entre membros de 

determinado grupo.  

O uso da língua e suas variações, tão presente no país, ainda são vistas com 

preconceito pela classe dominante intelectual e cultural, uma vez que a norma culta é 

considerada como superior, enquanto que os outros falares, inferiores. Ainda mais quando 

se trata do movimento funk, em que, na sua maioria, é formado por negros e pobres.  

A linguagem funkeira tem sido muito criticada pela sociedade, pela pobreza na 

escola dos léxicos, linguagem indecente, faz apologia à violência e ao uso de drogas. 

Diante desse cenário, o funk é um estilo musical que está em constante afirmação e 

processo de resistência. 

A linguagem utilizada no movimento funk, presentes nas letras de funk, apresenta 

marcas linguísticas, que caracteriza o grupo na sociedade, de modo que analisar as 

variadas formas de linguagem é reconhecer, dentro da sociedade, uma identidade plural. 

O FUNK NO BRASIL 

O gênero musical funk é um ritmo oriundo da música negra norte-americana, que 

ocorreu nas décadas de 1930/1940. Sofreu influências do R&B, Rhythm and blues, uma 

associação da música negra rural com a música protestante negra, gospel. De acordo com 

Silva e Rangel (2017), a partir da década de 1960, o funk teve um grande representante, 

que contribuiu para a difusão do estilo musical, o cantor e compositor americano James 

Joseph Brown Júnior (1933 - 2006), conhecido como James Brown (Mr. Dynamite). 

Negro e pobre, “em sua história, James Brown não difere muito dos artistas e do público 

mailto:Patrícia1234luisa@gmail.com
mailto:Patrícia1234luisa@gmail.com
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que, nos anos 2000, fazem perdurar o nome do funk – já como um estilo próprio 

(ESSINGER, 2005, p. 11).  

O significado do léxico “funk”, nos EUA, estava associado à prática sexual, o 

odor que o corpo exala durante a relação sexual”, mas o ritmo passou por transformações. 

A partir do final dos anos 1960, o funk passou a estar associado à identidade de um grupo, 

com características bem marcadas, como roupa, a performance, a dança e a linguagem. 

Atualmente, este gênero musical está relacionado a um ritmo envolvente e dançante.  

No Brasil, os primeiros bailes aconteceram em 1970, produzidos por Big Boy 

(Newton Duarte) e Ademir Lemos, na antiga casa de show Canecão, no bairro elitizado 

de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, com a promoção de shows de MPB, 

o “Baile da pesada” teve que explorar novos territórios, de forma que começou a 

acontecer cada semana em um lugar alternativo, tornando-se uma diversão com 

características suburbanas (VIANNA, 1988). 

A partir de então, surgiram várias equipes de som, como Furacão 2000 (1977) e 

Cashbox (1974), entre outra. O movimento funk foi crescendo, passando por 

transformações, em que deixou de ser um ritmo importado e passou a apresentar 

propriedades próprias. É uma manifestação cultural que, ao longo do tempo, vem 

superando o preconceito e discriminação por parte da elite cultural da sociedade, através 

de processos de resistência e afirmação. Entre desafios e avanços, em 1º de setembro de 

2009, foi declarado oficialmente pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 

como Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. 

Então o funk, olhando em longo prazo, é um pouco a história do 

‘retorno do recalcado’. O mesmo que aconteceu com a capoeira e com 

o samba acontece agora com o funk. E quem sempre tenta defender 

essas manifestações culturais populares, também é criminalizado 

(MEDEIROS, 2006, p. 32). 

  
O funk é um gênero musical que divide opiniões dentro da sociedade, em que 

alguns apreciam e outros fazem fortes críticas negativas. Dentre todas as polêmicas, pode-

se destacar as letras das músicas, logo, a linguagem usada. Nesse sentido, verifica-se que 

se trata de um preconceito linguístico, em que as diferenças de falares criam sentimentos 

discriminatórios, provocando, em algumas pessoas manifestações intolerantes e hostis. 
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NO FUNK 

O Brasil é um país com dimensão continental e apresenta grandes diversidades 

sociais e culturais. Conforme Marcos Bagno (2008), no seu livro Preconceito Linguístico: 

o que é, como se faz?, o Brasil é um país em que há muitas línguas diferentes: 

(...) entre línguas indígenas, línguas trazidas pelos imigrantes europeus 

e asiáticos, língua surgidas das situações de contato nas extensas zonas 

fronteiriças com os países vizinhos, além de falarem diversas línguas 

africanas trazidas pelas vítimas do sistema escravista (BAGNO, 2008, 

p. 27). 

Assim, apesar da tentativa de homogeneidade linguística, a partir da padronização 

da língua, a própria concepção de língua pressupõe uma heterogeneidade. Marcuschi 

(2007, p. 43) explica que a língua não é “um sistema de regras determinado, abstrato, 

regular e homogêneo”, mas se trata de um fenômeno heterogêneo, com múltiplas formas 

de manifestação; variável, pois é suscetível às mudanças; histórico e social; 

indeterminado sob o ponto de vista semântico e sintático, devido às condições de 

produção; e se revela em situações de uso concreta com texto e discurso. 

A língua é mais que um meio de comunicação padronizada, uma vez que é 

construída e moldada socialmente. Marcuschi (2007) expõe que o aprender e o usar a 

língua natural são formas de inserção cultural e de socialização. Nesse sentido, ao pensar 

no uso língua, deve-se considerar os fatores linguísticos, como fonética, morfologia, 

sintaxe etc., e os extralinguísticos, que envolve a idade, sexo, escolaridade, entre outros, 

como explica Fiorin (2006). 

De acordo com Luiz Carlos Travaglia (2009), a língua sofre variações, sendo que 

na perspectiva sociolinguística: a de dialetos e a de registro. Na variação dialetal, a 

variedade ocorre em função das pessoas que usam a língua. Nesse tipo de variantes, 

existem subdivisões, como a geográfica ou regional, a social, a faixa etária, a do sexo, a 

da geração e da função.  

A variação de registro (estilo), cuja variação acontece em função do uso que as 

pessoas fazem da língua, é classificada em três tipos: grau de formalismo, modo e 

sintonia. Assim, não existe o certo ou errado na língua, o que existe são variedades. Todas 

as línguas são eficazes nas interações comunicativas. 
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[...] esse PNP13 (português não-padrão), logicamente, apresenta 

variedades de acordo com as diferentes regiões geográficas, classes 

sociais, faixas etárias e níveis de escolarização em que se encontram as 

pessoas que o falam [...] (BAGNO, 2004, p.28). 

 

Bagno (2008) não desconsidera a importância das normas cultas, pelo contrário, 

argumenta que todos devem ter acesso às variedades linguísticas de prestígio, não por 

considerá-las como únicas formas corretas, mas por serem bens sociais, logo, consistem 

em um direito do cidadão. Acrescenta o autor que através do domínio da gramática 

(normas linguísticas), o cidadão poderá participar ativamente da vida urbana 

contemporânea e ter “acesso aos bens culturais mais valorizados e dispor dos mesmos 

recursos de expressão verbal (oral e escrita) dos membros das elites socioculturais e 

socioeconômicas” (p. 16).  

No entanto, Bagno (2008) chama a atenção para a diversidade linguística e o 

respeito a elas: “da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem 

escola, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua” (p. 

16). Esses milhões de “sem língua”, na verdade, falam português, mas não o português 

culto, e sim o não-padrão, que é desprestigiada e ridicularizada. Sob a ótica do preconceito 

linguístico, a língua que não segue a norma culta é considerada “errada, feia, estropiada, 

rudimentar, deficiente” (p. 40). 

O autor faz uma crítica à imposição de uma única norma linguística como sendo 

a maneira de certa de usar a linguagem, pois reconhece os diversos níveis de 

variabilidade, como social, etário, econômico, escolar, dentre outros. A variação 

linguística atende às necessidades comunicativas da comunidade que o indivíduo está 

inserido, permitindo que ocorra uma relação interpessoal. 

A LINGUAGEM FUNKEIRA E SUAS MARCAS LINGUÍSTICAS 

O Brasil apresenta uma variedade linguística muito grande e cada variação 

apresenta marcas influenciadas por outras culturas, pela interação social, escolaridade, 

entre outros. Bagno (2008) explica que consiste em um equívoco considerar que a 

variação exista apenas nas regiões rurais e com pessoas menos escolarizadas, uma vez 

                                                             

13 PNP - Português não-padrão 



 

73 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

que grupos urbanos, privilegiados e com escolaridade elevada, também, apresenta 

variantes da língua.  

A fala segue uma tendência natural com regras funcionais para se estabelecer a 

comunicação. É transmitida de geração para geração compartilhado entre familiares e 

pessoas de mesma classe social (BAGNO, 2004). A fala que não segue o português 

padrão é estigmatizada e sofre com preconceitos. É a língua da grande maioria dos 

indivíduos pobres. 

O português não-padrão é a língua da grande maioria pobre e dos 

analfabetos do nosso povo, Verinha. É também, consequentemente, a 

língua das crianças pobres e carentes que frequentam as escolas 

públicas. Por ser utilizado por pessoas de classes sociais 

desprestigiadas, marginalizadas, oprimidas pela terrível injustiça social 

que impera no Brasil — país que tem a pior distribuição da riqueza 

nacional em todo o mundo —, o PNP é vítima dos mesmos preconceitos 

que pesam sobre essas pessoas.  Ele é considerado “feio”, “deficiente”, 

“pobre”, “errado”, “rude”, “tosco”, “estropiado” [...] (BAGNO, 2004, 

p. 28) 
 

Ingedore Koch (2007), no seu livro A inter-ação pela linguagem, explica que a 

fala ocorre sem planejamento, é fragmentada, incompleta e pouco elaborada. Há também 

predominância de frases curtas, simples ou coordenadas. A escrita, prestigiada pela classe 

dominante, apresenta características opostas à fala, pois é planejada, completa, elaborada 

e apresenta frases complexas. Assim, o contraste entre as características da fala e da 

escrita, torna-se um elemento de exclusão das classes desprestigiadas pela ótica da elite 

intelectual e cultural.  

Assim, a linguagem funkeira, por refletir em suas letras musicais uma variedade 

linguística não-padrão, é vítima do preconceito linguístico. As letras dos funks são 

marcadas por uma linguagem popular, que têm, na escrita, a representação gráfica da 

oralidade, com suas características peculiares.  

Uma dessas marcas de oralidade é o uso de gírias, que estão presentes na 

linguagem dos funkeiros, marcam a identidade desse grupo e demonstram sentimento de 

pertencimento. Preti (1984) explica que a gíria é, inicialmente, a linguagem de um único 

grupo, mas, depois que se populariza, passa a estar inserida na sociedade, de tal maneira, 

que, às vezes, o uso ocorre de modo inconsciente.  
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Há uma lista muito grande de gírias utilizadas no universo funk. Como exemplo, 

podemos citar: Bolado (revoltado, nervoso); Caô (mentira, problemas); Já é (é isso aí, 

pode crer); Pisante (tênis); Sangue bom (pessoa boa); Novinha (as garotas do baile); Vida 

loka (quem tem estilo de vida louca, arriscada); Recalcada (invejosa); Responsa 

(responsável); Terror (pessoa corajosa ou muito boa no que faz); Trombar (encontrar-se 

com uma pessoa); Patrão (pessoa com muito dinheiro); Tamo junto (parceria); entre 

outros. 

O funk “Solteiro nunca está só” do Mc Kekel faz uso das gírias “valeu” e “mozão”: 

(...) Ela terminou comigo 

Achou que eu ia pra pior 

Solteiro nunca está só 

Solteiro nunca está só 

Valeu, mozão 

Por ter terminado comigo 

Que situação 

Eu fiquei de coração partido(...) (MC KEKEL, 2018). 

 

A gíria “valeu” é uma linguagem popular usada como agradecimento ou 

despedida de alguém. “Mozão”, palavra relacionada ao amor, é uma expressão usada para 

se referir a uma pessoa muito amada. Nesse contexto, as palavras se apresentam com 

sentido irônico, uma vez que houve rompimento de um relacionamento. 

Outra marca linguística presente nos funks é a redução fonética, que reproduz a 

fala incompleta. Assim sendo, muitas vezes, aparecem “tá”, “pra”, “pro”, “tô”, ao invés 

de, respectivamente, “está”, “para”, “para o”, “estou”. Como é possível observar, em 

destaque, no trecho abaixo do funk “Benza Deus heim fia?!” do Menor: 

(...) E essa boca que cê tem 

Cê louco hein?! 

Tô curioso pra saber, o gosto que ela tem 

Eu só vim me apresentar, e cê vem com esse sorriso 

Ai foi o bastante, pra eu perder o juízo 

 

Benza Deus hein fia?! 

Não tô de ousadia 

Mas rebolando desse jeito é covardia! (...) (MENOR, 2018). 

 

Na letra acima, ocorre o uso de “cê”, “tô”, “pra” e “fia”, no lugar de “você”, 

“estou”, “para” e “filha”. A linguagem musical acima apresenta uma variante linguística 
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próxima da fala, que se distancia do português padrão. Logo, é o uso da língua frente à 

diversidade social, cultural e linguística.  

Outra redução presente está nos diminutivos, em que há supressão de parte dos 

morfemas “-inho (a)” e  “-zinho (a)”, utilizando “-in” e “-zin”. O funk “Popotão grandão” 

do MC Neguinho do ITR, no lugar de “curtinho”, usa-se “curtin”. 

Quando ela dança, essa menina dá aula 

Senta pra caramba, essa menina escangalha 

Mas chegando no baile funk, ela é a sensação 

Com o shortinho bem curtin, mostrando sua sedução (...) (MC 

NEGUINHO DO ITR, 2018) 

 

Ludmila em sua música “Te ensinei certin” (2014), também usa tal variação no 

seu refrão, em que faz uso do léxico “certin”, em substituição ao diminutivo “certinho”: 

Te ensinei 'certin' 

Te ensinei 'certin' 

Hoje tu tira onda  

Porque eu te ensinei 'certin' (LUDMILA, 2014). 

 

Outra marca de oralidade na linguagem musical do funk é o uso de palavrões ou 

palavras de baixo calão. Muitas vezes, a pronúncia de palavrões é considerada ofensiva e 

de mau gosto, de forma que é avaliada como verdadeiro tabu linguístico, já que não tem 

base no português padrão. 

Sandmann (1993) explica que os palavrões provocam reações diferentes nos 

indivíduos, de acordo com o sexo, idade e nível social, que vão de sentimentos de sagrado, 

de proibido ou até mesmo de desagrado. Atualmente, os palavrões nem sempre são 

levados ao pé da letra, em especial, quando utilizado por jovens, já que estes fazem uso 

cotidiano dessas palavras. 

Na linguagem funkeira, muitos dos palavrões estão relacionados à sexualidade, 

que apesar de soar um tanto agressiva, tornou-se uma constante na linguagem informal. 

A classificação dos palavrões ou expressões de baixo calão em linguagem obscena ou não 

é variável, pois depende do contexto ou situação comunicativa em que está sendo 

pronunciada. Nesse sentido, a presença desse tipo de linguagem nos funks é justificada, 

uma vez que atende ao público envolvido nesse movimento cultural. Preti (1984) expõe 

que o uso de linguagem vulgar está associado às classes mais baixa da sociedade, 
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funcionando como válvula de escape do inconformismo social, já que há uma 

agressividade e é revestido de humor trágico.  

No funk “Eu vou pro baile da gaiola” (2018) de MC Kevin o Chris, é possível 

verificar o uso dos palavrões “fuder”, “sarrar”, “piroca” e “caralho”. 

(...) Eu vou pro baile da gaiola 

Na intenção de fuder 

Te vejo no baile, já chego sarrando 

Do jeito que você gosta 

Eu te deixo excitada 

Te levo pro beco e te taco a piroca 

Toma, toma, toma, toma 

Toma, toma, toma, toma 

Toma, toma, toma, toma 

Caralho (MC KEVIN O CHRIS, 2018). 

 

“Fuder/foder”, nesse contexto, é um palavrão que significa “fazer sexo”. Possui 

uma carga expressiva muito grande, de forma que é uma linguagem considerada 

pejorativa por se referir a uma “transa” violenta e moralmente depreciativa. “Fuder/foder” 

tem origem no verbo futere, em latim, que significa ter relações sexuais. 

A etimologia de “sarrar” é do espanhol “sarro + ar” (sarro), que, em português, 

significa diversão. No entanto, o uso de palavrões faz parte de um campo semântico que 

é compreendido pelos elementos envolvidos em uma interação comunicativa (emissores 

e receptores). Nesse sentido, o uso do verbo “sarrar”, na linguagem popular, significa 

encostar e esfregar as partes genitais em alguém com intuito de buscar prazer e sexo. 

Outro palavrão citado no funk “Eu vou pro baile da gaiola” (2018) é o léxico 

“piroca”. Trata-se de uma palavra de origem indígena, que dentre vários significados, 

significa “cabeça careca, desprovido de cabelos ou pelos”, muito usada no estado do 

Amazonas. No entanto, é considerada uma palavra chula pela sociedade, quando está 

relacionado à relação sexual, em que “piroca” significa “pênis”.  

E por fim, “Eu vou pro baile da gaiola” (2018) cita o palavrão “caralho”, cujo 

etimologia é do latim caraculu, que significa “pequena estaca” ou “pau pequeno”. 

Antigamente, os portugueses chamavam de “caralho” os cestos de observação nos altos 

mastros das caravelas. Hoje em dia, a palavra perdeu seu sentido original, sendo usada, 

frequentemente, para “pênis”. Também é pronunciada para indicar uma grande 
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quantidade. Contudo, no caso da letra d de música acima, “caralho” é pronunciada como 

interjeição para espanto ou admiração. 

Enfim, o movimento funk possui uma grande parcela de jovens, sendo muito deles 

oriundos de regiões suburbanas, em especial, nas favelas. Assim sendo, as marcas 

linguísticas, que se apresentam no texto musical, refletem o contexto em que elas foram 

produzidas e merecem ser respeitadas. 

 

CONCLUSÃO  

 

O Brasil é um país com uma variação linguística muito grande, influenciado por 

diversos fatores, como sexo, idade, escolaridade, localização geográfica, entre outros. A 

língua representa a identidade pessoal, cultural e social dos indivíduos, bem como reflete 

ideologias. 

A sociedade não pode desconsiderar a existência de diferentes falares, que nem 

sempre estão de acordo com o português padrão. Os indivíduos possuem uma 

competência linguística, porém, alguns modos de falar são considerados como 

deficientes, em especial, as falas das classes sociais desprestigiadas, formadas por 

indivíduos pobres. Qualquer fala que desvia da norma culta é classificada como erradas 

e sem prestígio. 

Como foi possível observar, é através de marcas linguísticas, como gírias, 

palavrões ou expressões de baixo calão, redução fonética, dentre outras, que os indivíduos 

estabelecem comunicação entre membros do mesmo grupo. Essas variações torna a língua 

dinâmica, uma vez que ocorrem transformações no âmbito social e cultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo14 pretende discutir algumas questões acerca da produção 

artística de Stela do Patrocínio a partir do eixo referente à oralidade e às questões da 

loucura a partir da discussão proposta por Michel Foucault em sua obra História da 

loucura (1978). Pretende-se destacar o aspecto peculiar que envolve a obra de Stela do 

Patrocínio, principalmente no que se refere à transposição de seu “falatório” para o livro.  

Stela nasceu em 1941 e morreu em 1992 com 51 anos. Dos seus 51 de vida, 30 

foram como interna na Colônia Psiquiátrica Juliano Moreira localizada em Jacarepaguá 

no Rio de Janeiro. Stela do Patrocínio utiliza a expressão “falatório” para referir-se às 

suas falas. O falatório, portanto, não nasce como objeto estético, mas como um discurso 

que se destaca por evocar certa “plasticidade” e potência poética, de natureza fragmentada 

e ao mesmo tempo contínua. Fragmentada quando pensamos nos eixos de sentidos de seu 

discurso e contínua pelo próprio fluxo ininterrupto de sua fala. O “falatório” foi gravado 

em fitas cassetes e posteriormente transcrito pelas estagiárias do ateliê montado pela 

artista plástica Nelly Gutmacher, na década de 80, na Colônia Juliano Moreira.  

Os registros em áudio das falas de Stela do Patrocínio são matéria prima para o 

estudo de sua obra, mas foi a partir deles que, após a sua morte, foi realizada a publicação 

do livro Reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2009). O livro é resultado do 

trabalho de transposição feito pela poeta e filósofa Viviane Mosé que organizou o material 

em texto escrito, abrindo caminho para uma leitura crítica guiada pelos paratextos 

(prefácio e apresentação) que introduzem os “poemas”. Dez anos separam a morte de 

Stela do Patrocínio da publicação da primeira edição do livro em 2002 pela editora 

                                                             

14 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES). 
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Azougue, resta saber se o falatório transposto para livro ainda carrega a potência da 

performance oral que Stela imprimia a ele. 

 

Oralidade e poesia 

Para refletirmos sobre a potência da oralidade é preciso pensar na realização 

performática, destacando principalmente o aspecto da voz e da presença do corpo.  

Zumthor, em Performance, recepção e crítica (2007), diz que a performance é a única 

forma eficaz de comunicação poética: 

 

Quanto à presença, não somente a voz, mas o corpo inteiro está lá, na 

performance. O corpo, por sua própria materialidade, socializa a 

performance, de forma fundamental. Aliás, a voz exerce no grupo uma 

função; e esta não é estritamente interpessoal, como pode ser na 

conversação. O desejo profundo da voz viva, que está na origem da 

poesia, se direciona para a coletividade dos que preenchem o espaço 

onde ressoa a voz. [...]. A performance é uma realização poética plena: 

as palavras nela são tomadas num único conjunto gestual, sonoro, 

circunstancial tão coerente (em princípio) que, mesmo se distinguem 

mal palavras e frases, esse conjunto como tal sentido (ZUMTHOR, 

2005, p.84-86). 

 

Zumthor, para diferenciar a leitura individual da performance, apresenta o 

exemplo de uma experiência de sua infância em que assistiu com amigos alguns cantores 

performando nas ruas de Paris. Narrando o episódio, Zumthor diz que tentou, em dado 

momento, recuperar aquela emoção experenciada a partir da leitura e canto, mas ficou 

diante da impossibilidade de revivê-la. Conclui, dessa forma, que o texto não é apenas a 

vocalização, mas diversos outros fatores que compõe o momento da performance. Dentre 

esses fatores, está a presença do corpo em sua intensidade. 

A partir desta perspectiva, podemos então pensar criticamente a produção artística 

de Stela do Patrocínio e as relações entre oralidade, performance vocal e as questões 

envolvendo o caminho da escrita na sua obra. De modo geral, pode-se dizer que as 

palavras que compõem o falatório da artista são palavras que de forma isolada são 

reconhecíveis, mas o inusitado é a maneira com que se combinam e ganham significados 
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caleidoscópios, que recusam um ordenamento racional. Essa combinação e a performance 

oral de Patrocínio remetem ao transe das falas dos pretos velhos na mitologia das religiões 

brasileiras de matriz africana e à possibilidade de um significado oculto que se revele ao 

final. O trecho a seguir foi retirado do livro organizado por Viviane Mosé: 

 

Eu não tenho cabeça boa não 

 

Não sei o que tem aqui dentro 

 

Não sei o que tem aqui dentro 

 

Não sei o que tem aqui dentro 

 

Eu sei que tem olho 

 

Mas olho pra fazer enxergar como? 

 

Quem bota pra enxergar 

 

se não sou eu que boto pra enxergar? 

 

Eu acho que é ninguém 

 

Enxerga sozinho 

 

Ele se enxerga sozinho 

 

(PATROCÍNIO, 2009, p. 81) 

 

O trecho é a transcrição de uma das gravações do falatório de Stela do Patrocínio. 

Na organização feita por Mosé, a repetição da frase “Não sei o que tem aqui dentro” é 

feita três vezes no texto escrito que ganha a aparência visual de um poema na mancha do 

livro por meio da organização das frases em versos. No áudio original, que é possível 

localizar no documentário “Stela do Patrocínio: a mulher que falava coisas” (2012), 

dirigido por Marcio de Andrade, a frase “Não sei o que tem aqui dentro” é repetida por 

Stela cinco vezes.  Essa organização para o espaço do livro demonstra o tratamento que 

a performance recebe para que a transposição do oral para o escrito retire as arestas e dê 

um significado outro, como objeto estético para o que na performance formam um “único 

conjunto gestual, sonoro, circunstancial”, segundo Zumthor (2005). 
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O discurso da loucura 

O “falatório” de Stela do Patrocínio mobiliza no instante do seu acontecimento, 

da performance, um conhecimento, um “saber” perdido ou inalcançável, como já 

mencionado em relação ao imaginário ligado ao transe das falas dos Pretos Velhos. O 

discurso ocorre no espaço dos nossos questionamentos sobre os limites entre razão e 

desrazão, resquício da relação que a sociedade durante o Renascimento tinha com a 

loucura. Michel Foucault (1978) descreve essa relação como de certa cordialidade antes 

do silenciamento imposto pelo advento da razão no ocidente durante o período conhecido 

como Classicismo. A loucura, após o 

 

Renascimento, foi capturada por um discurso amplo que a 

desqualificava enquanto linguagem, pois a enredava em um jogo de 

forças com a razão, razão essa que se tornava o ponto alto do regime de 

verdades ocidental. Enquanto isso, a loucura se tornava uma linguagem 

falsa, incapaz de falar a verdade. A loucura tornou-se, ao longo da Idade 

Clássica, linguagem interdita. Entretanto, não só ela foi excluída nessa 

grande internação ocorrida a partir do século XVII: toda outra miríade 

de linguagens foi fechada pela sociedade em hospitais gerais, e todas 

elas acabaram por ser excluídas do domínio da verdade e ligadas à 

desrazão. (PROVIDELLO e YASUI, 2013, p. 1520) 

 

Foucault (1996) apresenta três procedimentos referentes à exclusão do discurso 

em nossa sociedade: (1) A palavra proibida: que consiste nos procedimentos de controle 

em que são determinados aquilo que pode ser dito ou não, controlando os discursos. (2) 

A palavra excluída: que representa o elemento marginalizado (louco). (3) A vontade de 

verdade: que exerce um poder coercitivo, uma verdade que justifica as exclusões. 

Sobre o discurso do louco, Foucault afirma que ela surge “[...] como uma palavra 

que envolve a si própria, dizendo por baixo daquilo que diz outra coisa, da qual ela é, ao 

mesmo tempo, o código único possível” (FOUCAULT, 2006, p. 216 apud 

PROVIDELLO e YASUI, 2013, p. 1521). A palavra possui uma potência que aponta para 

sentidos desconhecidos afastando-se da organização racional e de sentido da frase. 
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Conclusão 

O artigo, embora breve, pretendeu destacar dois aspectos importantes para uma 

leitura da obra de Stela do Patrocínio: o caráter duplo de sua obra que se realiza na 

performance oral e no espaço organizado do livro e a potência do seu discurso relacionado 

às discussões propostas por Foucault sobre controle e loucura. 

Essas duas chaves da leitura tentam demonstrar que embora relevante para registro 

e estudo, a performance do falatório e seu registro em áudio e vídeo carregam uma 

potência e uma autoridade que não pode ser substituída pelo texto escrito. Sobre este 

último, podemos dizer que se trata de outro objeto e que deve ser analisado como tal e 

não como um registro das falas, mas como um objeto estético surgido a parti delas. 

Zumthor (1993) reforça a importância do oral por meio do conceito de “palavra-força”, 

como descrito a seguir: 

[...] a palavra proferida pela Voz cria o que ela diz. No entanto, toda 

palavra não é só Palavra. Há a palavra ordinária, banal superficialmente 

demonstradora, e a palavra-força; [...] A palavra-força tem seus 

portadores privilegiados: velhos, pregadores, chefes, santos e, de 

maneira pouco diferente, os poetas; (ZUMTHOR, p. 75, 1993) 

 

 As relações entre discurso, loucura, potência, transe trazidas até aqui acabam por 

chegar a esse ponto em que podemos afirmar que Stela do Patrocínio mesmo do espaço 

de exclusão em que se encontrava pelo fato de ser uma mulher negra, pobre e 

diagnosticada em uma colônia psiquiátrica pública era dotada dessa palavra-força que fez 

com que seu falatório se desdobrasse em outras mídias (como o documentário citado) e 

na palavra escrita (no livro organizado por Mosé). Contudo sua matriz será sempre a 

oralidade que não deve ser subjudada pela hierarquização dos saberes que nos afirma 

quais discursos podem ser legitimados e quais não. 
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INTRODUÇÃO 

 Afirma o dito popular que “o cabelo é a moldura do rosto”. Muito mais que 

emoldurar, ou se tratar de uma questão estética, o cabelo representa identificação, e está 

intimamente ligado às experiências afetivas humanas. Cortar, prender, pintar, ou mesmo 

perder os cabelos pode representar emoções únicas e distintas.  

 O corpo humano e seus atributos constituem um conjunto de características que 

formulam a ideologia de diferenciação racial como, por exemplo, alguns traços 

morfológicos como nariz e boca, e a textura do cabelo. Numa sociedade de origem 

eurocêntrica como a brasileira, os padrões estéticos homogeneizados geram relações 

identitárias conflituosas, principalmente para as mulheres negras.  

 

É muito comum se ouvir dizer que, para a mulher negra, o sofrimento é 

“duplo”, “soma-se” ao racismo de gênero o racismo propriamente de 

“raça”. O curioso a ser percebido é que a ideia rasteira de que os dois 

preconceitos “se somam” não explica nada sobre como uma coisa influi 

na outra, mas pelo simples fato de se falar na soma entre dois termos, nós 

tomamos a assertiva como algo de muito próprio. (SOUZA, 2009, p.373) 

 

A proposta deste estudo é de, a partir da perspectiva apresentada no capítulo 

intitulado Cor e Dor Moral, do livro A ralé brasileira: Quem é e como vive, de Jessé 

Souza, contextualizar a importância dos cabelos das mulheres negras na construção de 

sua identidade e representatividade social e cultural.  

 

A “RALÉ” BRASILEIRA 

 

O autor Jessé Souza aborda em seu livro a violência simbólica contida no 

cotidiano brasileiro, como a reprodução desta está presente nos meios modernos e 

midiáticos, e aponta também a naturalização desta violência dentro dos lares.  
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Considerando como “ralé” os indivíduos que, segundo ele, nasceram sem o 

“bilhete premiado” de pertencerem às classes alta e média, e que estão sempre à margem 

de privilégios e desafortunados por “estigmas inatos”. No capítulo 15 de sua obra, 

intitulado Cor e Dor Moral, as questões do racismo se dão sob a perspectiva do autor 

colaborador Emerson Rocha, e apresentadas através de histórias e personagens que 

vivenciam a violência simbólica em diversificadas situações cotidianas. Desta forma, é 

permitida ao leitor a compreensão de que o racismo está presente nos pormenores diários, 

nas relações sociais, na identidade cultural, e particularmente no convívio familiar. Neste 

último, o racismo camufla-se muitas vezes nas atitudes inconscientes e não intencionais. 

 

O objetivo dessa história foi reunir de modo coeso uma série de fatos 

característicos do racismo brasileiro. Pensamos que, ao invés de 

apresentar de pronto ao leitor a nossa análise teórica e fazer com que ele 

derivasse daí, juntamente conosco, o entendimento de um grande número 

de sutilezas sobre a questão racial, seria interessante convidá-lo a ter uma 

impressão viva dos tipos de dramas que tentaremos, com a ajuda de 

teorias e conceitos, tornar compreensíveis. (SOUZA, 2009, p.364) 

 

 

A INFÂNCIA E O BELO 

 

Lídia nunca havia pensado tão pausadamente no quanto todo mundo 

flerta com as pessoas belas, reconhecem-nas, se portam como se 

estivessem predispostos a lhes darem algo. De como todos eram doces 

principalmente com Roberta, sua ex-colega de quarta série do antigo 

ensino primário, pele alva e olhos verde-água: as professoras agiam como 

se vissem naqueles olhos e naquela pele oráculos, sinais de algo muito 

bom, de um futuro feliz, cheio de favores por parte do mundo (ROCHA, 

2009, p.354). 

 

 

A personagem Lídia sofreu, desde a infância, as dores que o racismo proporciona. 

Mesmo em sua própria casa, no seio de sua família, seu primeiro grupo de referência 

social, o cotidiano lhe apontava o quão difícil era conviver com o racismo e percebê-lo 

mesmo quando ele vinha disfarçado de cuidado ou de indiferença. 

 

A competição entre as irmãs pela atenção do pai muitas vezes assumiu 

a forma da competição entre qual era a mais branca. Lidiane, por 

exemplo, a irmã mais velha e mais negra, demorava muito no banho 

porque se esfregava compulsivamente com a esponja no intuito de 

clarear um pouco a própria derme. As irmãs riram dela no dia em que 

descobriram que, certa vez, ela usou água sanitária no banho. Não é 

preciso dizer por quê (ROCHA, 2009, p.363). 
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Na escola, sentia que estava na pele a origem da diferença de tratamento 

dispensado pelos colegas e professores. Nesta passagem do texto, destaca-se a percepção 

de como a pele de cor branca é considerada como referencial de beleza, talento e 

inteligência, ainda na infância. 

Lembrou-se também de Débora, a mais negroide das suas colegas: do 

quanto os meninos debochavam dela, do quanto qualquer acidente com 

ela era motivo especial de chacota: “a bruxa caiu”; “benfeito, estava 

pulando como uma macaca”; “vai pro circo, chimpanzé” (ROCHA, 

2009, p.354). 

 

 A herança patriarcal e eurocêntrica da sociedade brasileira fundamenta o padrão 

de dominação masculina e racial. Ao longo do tempo, têm estabelecido o que seria ideal 

como modelo social, incluindo padrões estéticos, a ser seguido e praticado por todos. E 

infelizmente, observamos ainda hoje como estes ditames sociais são compreendidos 

como naturais e perpetuados, sem que se leve em conta a individualidade.  

Se desde a infância, a menina negra compreende que a cor da sua pele está 

relacionada à forma como é percebida como indivíduo e à forma como é acolhida como 

parte de um grupo social, a não aceitação ou a segregação também é associada da mesma 

maneira. 

A menina Júlia, de oito anos de idade, certa vez foi surpreendida pela 

mãe diante do espelho do banheiro, penteando os próprios cabelos, 

extremamente crespos, com tanta força que fez com que o seu próprio 

couro cabeludo sangrasse. Embora não seja possível ter certeza, pode 

ser uma ação semelhante a origem das dores de Débora.  

Mais ainda, pode ser que Lídia guarde em seu íntimo essa mesma 

hipótese, sendo este o motivo de ela ter comentado o fato (“a cabeça 

dolorida”) quando falávamos de maus-tratos racistas (ROCHA, 2009, 

p.355). 

 

As dores deixadas pelas experiências racistas sofridas na infância vão muito além 

do corpo físico. Deixam doloridas as memórias afetivas, e consequentemente as 

referências que são transportadas da infância para a vida adulta. Atos como o de pentear 

os cabelos com tanta força até fazer sangrar o couro cabeludo, na busca de domar ou 

modificar sua textura e volume, seriam uma forma de preparar a menina negra para as 

experiências futuras, onde não seria apenas a dominação de seu cabelo que a faria sentir 

dor e sua autoestima sangrar? 
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Como compreender o racismo que vimos gerar tantos sofrimentos na 

história de Lídia? Trata-se apenas de um ideal de beleza? Gostaria de 

colocar a questão de outro modo: um “ideal de beleza” é algo que 

deveríamos qualificar com um “apenas”? O caso é que tendemos 

espontaneamente a considerar tais questões como de menor importância 

ao debatermos acerca de “questões sociais”. Isso porque construímos 

uma ideia de “social” justamente em oposição a tudo o que é privado e 

íntimo. Então, como algo que diria respeito à vida “íntima”, 

“particular”, “privada” poderia ser levado a sério pela sociologia? Os 

sociólogos geralmente jogam para segundo ou terceiro plano a questão 

dos efeitos do padrão de beleza sobre a autoestima das pessoas; eles 

muito facilmente relegam o tema ao campo da psicologia que, para o 

senso comum (inclusive o senso comum acadêmico), seria o ramo do 

saber responsável por tratar desse tipo de questão.  (ROCHA, 2009, 

p.369) 

 

 

Episódios de dor e humilhação na infância associados aos cabelos da criança negra 

são comuns, inclusive o surgimento dos apelidos para os cabelos crespos como: “Cabelo 

Pixaim”, “Bombril15de arear panela”, “Cabelo de preto”, “Cabelo ruim”.  

O cabelo do negro, visto como “ruim”, é a expressão do racismo e da 

desigualdade racial que recai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do negro 

como “ruim” e do branco como “bom” expressa um conflito. Por isso, 

mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair do lugar da 

inferioridade ou da introjeção deste. Pode ainda representar um 

sentimento de autonomia, expresso nas formas ousadas e criativas de 

usar o cabelo.  (GOMES, 2006, p.) 

 

O bom e o belo, tratando-se de cabelo, configuram o estigma racial de que “cabelo 

de preto é feio e ruim”. E que se você tem um cabelo feio e ruim, não pode então, sob 

nenhuma hipótese, ser uma pessoa bonita. Ou mesmo boa. E isso, para uma criança, é 

uma experiência cruel e emocionalmente destrutível. 

 

A puberdade e as dores da idade 

 

Foi só com o chegar da puberdade, com o desabrochar dos aspectos 

eróticos da aparência feminina que ela começou a ser desejada. 

Fascinou-se com os efeitos atrativos que agora despertava. Aquilo era 

uma nova potência, uma nova fonte de reconhecimento. Lídia desejava 

explorar essa potência ao máximo. Agora ela era atraente e, sob aquelas 

condições, se fazer valer disso para obter o reconhecimento que 

desejava era a alternativa mais plausível que lhe figurava (ROCHA, 

2009, p.356). 

 

A puberdade é a idade da vaidade, outro dito popular que se adéqua a este estudo. 

Idade em que o florescer do corpo proporciona descobertas e desejos, e desperta ainda 

                                                             

15 Esponja de lã de aço, produto comercializado para fins de limpeza, específico para dar brilho e panelas. 
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mais curiosidade para a mulher negra, que antes era deixada em segundo plano por não 

atender aos padrões estéticos ditados como a beleza ideal, o da pele alva, macia e atraente. 

Dos traços finos e delicados. Sua pele agora é considerada “da cor do pecado”. 

É, nesta fase, que seu corpo desponta como uma vitrine de formas voluptuosas e 

atraentes. E ela passa a ser notada, paquerada, desejada. Sua vaidade é instigada, e atender 

aos padrões de beleza se tornam uma urgente condição feminina. 

Foi uma escalada repentina. Muitos dos colegas de sua idade que 

desdenhavam dela, agora eram os pobres adolescentes atormentados 

pela combinação do forte desejo com a dura impossibilidade de 

conseguir uma parceira. Ela, por seu turno, com o corpo amadurecido, 

estava no plano dos rapazes mais maduros. Podia sentir-se mais a frente, 

ao ser desejada e flertar com os jovens já equipados com os signos de 

status que lhes conferia maior valor pessoal. Como se nota, não se 

tratava de interesses e cálculos meramente utilitários, mas de 

verdadeiros interesses existenciais. Aqueles jovens “mais velhos” 

encarnavam uma fonte de segurança quanto a ser uma pessoa 

importante: conquistar ou saber que podia conquistar rapazes de valor 

lhe preenchia com a sensação de ter ela mesma um valor pessoal 

(ROCHA, 2009, p.357). 

 

Gayatri Spivak (2010) aponta como a condição marginal do subalterno é 

cruelmente imposta ao gênero feminino e apresenta reflexões sobre mecanismos que 

efetivamente articule e se faça ouvir o subalterno. Segundo Spivak a condição de 

subalternidade feminina está presente para além das questões de gênero, e estão 

enraizadas em quesitos como cor, condição financeira, escolaridade, desigualdade 

salarial, e todos que destinam as mulheres à um lugar demarcado como seu, que lhe foi 

ideologicamente imposto e socialmente reservado.  A mulher negra traz atrelada à 

condição de subalternidade feminina, as mazelas do racismo. 

A valorização pessoal, ainda que concedida pela sociedade através dos atributos 

físicos, apresentada por Rocha (2009), aponta para um “embranquecimento” 

condicionado ao sentimento de reconhecimento social, porém, de “esquecimento” 

identitário. 

Lídia havia efetivamente se esquecido do quanto é negra, mas sua cor é 

algo objetivamente inesquecível. Quem é branco esquece-se da cor com 

a cumplicidade do mundo, seu esquecimento da cor reflete sobretudo o 

fato de estar relaxado com a cor. Já o negro, quando se esquece de que é 

negro, é sempre contra alguma coisa, é contra as forças que 

constantemente o fazem lembrar (ROCHA, 2009, p.359). 
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Ter a cor da pele como condicionante da valorização pessoal, reflete desta forma, 

uma determinante na construção identitária da mulher negra. Significa que os elementos 

físicos que a constituem, ou seja, a sua pele, sua cor, seu cabelo, seus traços, representam 

armas apontadas contra si mesmas na luta constante pelo reconhecimento social.  

 

TRANSIÇÃO CAPILAR – DA RAIZ DO CABELO À IDENTIDADE RACIAL 

 

O reconhecimento da beleza da mulher negra foi sufocado por décadas pela 

imposição de um padrão estético eurocêntrico, de pele alva e traços delicados, que ditou 

regras e lançou modas, destinando às mulheres negras opções inúmeras de instrumentos 

que a tornassem belos seus cabelos a partir de alisamentos, relaxamentos, e tantos outros 

processos químicos. Assim, conduzissem a um ideal totalmente contrário à suas 

características étnicas, raciais e mesmo biológicas. 

A relação dolorosa da mulher negra com o cabelo, que ocorre desde a infância, 

dificulta a aceitação da mulher não só na questão estética, mas principalmente emocional. 

Conseguir enxergar-se como bonita, capaz, boa, inteligente, é como ir contra a enxurrada 

de estigmas que recebeu pela vida. A fuga desses estigmas às vezes é conquistada através 

de “embranquecimentos”, na violência simbólica que está contida no alisamento de 

cabelo a ferro e química, nos procedimentos estéticos oferecidos pelos salões de “beleza”. 

Mas qual beleza? 

A transição capilar é o meio que as mulheres negras adotaram como o resgate de 

suas raízes por meio de seus cabelos. Esteticamente, significa abrir mão de todo e 

qualquer tratamento capilar “embranquecedor” e assumir seus cabelos com sua textura e 

volume originais. Esse caminho inverso faz com que as mulheres permitam perceber a 

beleza negra como ela é. Em sua essência e plenitude, sem artifícios que fujam de sua 

originalidade. Desta forma, por meio de seus cabelos a mulher passa não só a se aceitar, 

mas a se sentir empoderada.  

O processo de transição capilar envolve o chamado corte químico, ou seja, cortar 

os cabelos para a retirada de alisantes ou outros produtos químicos. Quando a mulher opta 

por este corte, é como cortar os laços com um padrão de beleza que não lhe era 

correspondente. A partir daí o crescimento dos cabelos nitidamente acompanha a 

construção de sua identidade como mulher negra e o resgate de suas raízes culturais, a 
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apropriação de penteados e acessórios étnico raciais, e a busca pela representatividade 

racial. 

A indústria e o comércio dos produtos de beleza investem fortemente na transição 

capilar. Movimentos culturais reforçam nas mídias a importância deste processo na 

construção identitária da mulher negra. Na internet, através das redes sociais, há um 

crescente acervo de depoimentos de mulheres e também de homens, que fizeram da 

transição capilar um trampolim para a redescoberta de suas raízes raciais. 

 

A história de Lídia foi montada no sentido de induzir o leitor a certa 

sensibilidade diante da dramaticidade da experiência viva do racismo, a 

qual o cotidiano tende a fazer passar despercebida, e o silêncio 

envergonhado trata muitas vezes de esconder (SOUZA, 2009, p.365). 

 

O cabelo da mulher negra representa muito mais que uma moldura de seu rosto. 

Ele conta a sua história. Uma história de dores que estão arraigadas nas questões de 

gênero, de raça e de etnia. Dores que recebem de herança ao nascer, são percebidas desde 

a infância, que constroem sua identidade e a acompanham por toda a vida.  
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INTRODUCÃO: 

 

Este artigo busca relacionar as obras de literatura infantil de Joel Rufino dos 

Santos, com as obras de sua autoria pensadas e escritas para adultos. Ressalta-se que a 

teoria presente nos livros destinados ao público mais velho, também está presente na 

literatura para crianças, mesmo que de uma maneira diferente, em que elas possam 

compreender o que está sendo dito. 

Joel Rufino dos Santos nasceu em Cascadura, subúrbio carioca, em uma família 

com poucos recursos financeiros. Sua aproximação com a leitura se deu graças a seu pai, 

que era um “operário que lia”, e sua avó, que lhe contava histórias.  A vida de Joel foi 

marcada por suas teorias de uma maneira que, em um dado momento, como diria Paulo 

Freire, “sua fala tornou-se sua prática”  

Mesmo tendo poucos recursos financeiros, a família de Joel Rufino sempre 

incentivou a aquisição de conhecimento e o desenvolvimento do seu aprendizado. Assim, 

ele tinha acesso a livros e a conhecimentos inimagináveis para um jovem de sua idade e 

classe social. Uma dessas obras, foi a Introdução a revolução Brasileira (1978) de Nelson 

Werneck Sodré. Após a leitura do livro, ele mudou seu modo de pensar e ingressou na 

faculdade de História. Mais tarde, Nelson Werneck seria tão admirado por Joel Rufino 

dos Santos, que seu nome foi dado ao seu filho mais velho, como forma de homenagem. 

Durante a faculdade, Joel fez parte de um grupo de pesquisadores do ISEB -  

Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e escreveu e elaborou, juntamente, com eles o 

livro Nova História do Brasil. Esse livro ficou considerado subversivo na ditadura, uma 

vez que recontava a história de Brasil de uma maneira diferente do discurso ideológico 

vigente na época. No entanto, o que o grupo de pesquisadores fazia nada mais era do que 

contar a história do ponto de vista do oprimido.  
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Joel Rufino foi exilado e preso várias vezes, mas, na sua última e mais longa 

passagem pela prisão, permaneceu cerca de três anos no presídio de Hipódromo. Ele 

começou a escrever cartas para seu filho Nelson, que havia nascido enquanto ele estava 

exilado. As cartas que foram escritas por ele foram guardadas e mais tarde transformadas 

em livro: Quando voltei, tive uma surpresa (2000).  As cartas não abordavam apenas 

temas corriqueiros, mas abordavam temas pertinentes a formação pedagógica e ética do 

menino, suas histórias em um contexto de preso político na ditadura militar, a 

comunicação entre literatura e História, e ainda, o papel da literatura em meio a todas 

essas questões.  

Logo que ganhou sua liberdade, Joel passara um tempo em São Paulo e após 

mudar-se para o Rio de Janeiro, retomou sua posição como professor, dando aula na 

Faculdade de Letras da UFRJ e na pós-graduação da Faculdade de Comunicação - UFRJ. 

Recebeu da Universidade Federal do Rio de Janeiro títulos como o de Nótorio Saber e 

Alta Qualificação em História e de “Doutor em Comunicação e cultura”.  A partir desse 

momento, Joel pôde se dedicar ainda mais aos seus livros e pesquisas, começando a 

escrever artigos e participando de palestras. 

 

O LABORATÓRIO DE RUFINO: CARTAS PARA NELSON 

Foi justamente através dessas cartas que Rufino fez uma espécie de “laboratório” 

ou “estágio” na elaboração de sua escrita para crianças. Reunindo 32 cartas datadas no 

período de 12 de junho de 1973 a 11 de março de 1974. Teresa Garbayo dos Santos, 

esposa e mãe do filho de Joel Rufino, faz uma descrição da obra no prefácio (SANTOS, 

2000, p. 7): 

São cartas ternas, de um pai amoroso, cheias de histórias engraçadas, 

de interesse pelo seu desenvolvimento, e de muita saudade. Guardei-as 

todas, as que chegaram – previamente lidas, censuradas e carimbadas – 

porque eram uma parte da história de vida do meu filho e do país em 

que vivemos.  

 

Garbayo narra que Nelson, ao saber que o pai estava preso, ainda com apenas 8 

anos de idade, procurou se esconder embaixo da cama, abraçado à uma Gaiola em que 

estava seu passarinho. “Rosto fechado, lágrimas nos olhos, Nelson procurou refúgio 

embaixo da cama e lá ficou abraçado à gaiola com seu passarinho. Nos seus oito anos, foi 

assim que ele expressou sua dor ao saber que o pai estava preso” (SANTOS, 2000, p. 7) 
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Nesta dinâmica, que se encontra um ponto de encontro com o livro O presente de 

Ossanha (2009), acredita-se que a reação do menino, ao saber que não teria a presença 

do pai, pôde, mais tarde, ter provocado algum tipo de sentimento presente na obra, como 

alguma referência que Joel Rufino faz ao tempo em que estava preso, da surpresa que 

teve quando voltou de sua viagem de trabalho e foi surpreendido pelo cárcere. O fato é 

que muitas são as referências da vida presente em suas obras de literatura infanto-juvenil. 

São, nessas cartas, que Joel cria e recria diversos mecanismos de escrita para 

crianças, buscando cada vez mais se aproximar do filho, que estava distante. Ele começa 

a escrever com canetinhas coloridas e a ilustrar as histórias que contava. Aproximar os 

seus saberes de professor da área de História às vivências do filho e, consecutivamente, 

as das crianças da sua idade.   

UM INTELECTUAL DO POBRE: A PRESENÇA DA FIGURA DE “GABRIEL 

DA CASA DA FLOR” EM GOSTO DE ÁFRICA E ÉPURAS DO SOCIAL 

 

Como um intelectual dos pobres, Joel Rufino dos Santos escreve obras que 

caminham na contramão de um modelo hegemônico. No livro Épuras do social - como 

podem os intelectuais trabalhar para os pobres? (2004), Joel reflete papel do intelectual 

na sociedade, uma vez que este, deve assumir uma condição de trabalhador da cultura, 

deixando claro que o “estudioso” deve estar a serviço do pobre. Contando uma passagem 

de sua vida, ele narra que um dia subiu em um morro no Rio e encontrou um velho que 

lhe disse “Se você estudou tem de saber alguma coisa que sirva para nós” (SANTOS, 

2004, p.18). E, marcado pela fala desse personagem, ele passou a compreender seu papel 

em meio a uma sociedade extremamente desigual. 

Dessa forma, a partir de uma reflexão sobre uma experiência sua, Rufino atenta 

para a inutilidade dos intelectuais, propondo formas de pesquisa que mudem o enfoque 

que está em uma cultura dominante e passem a dar voz à cultura do povo, dos oprimidos, 

dos pobres que sustentam os ricos. Rufino propõe que se trabalhe com as ideias para 

resolver problemas sociais. Para Santos (2004, p. 10):  “Os intelectuais são os que fazem 

desse trabalho seu ofício, como os escritores, ou profissão, como os profissionais liberais 

e esta expressão se consagrou por oposição a profissionais manuais, os escravos”  

 Quanto ao conceito de pobre, Joel Rufino defende seu ponto de vista, ao analisar 

e colocar o pobre como uma categoria. Segundo Rufino, a definição seria: o sujeito que 
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deseja, mas esse desejo não organiza a sociedade, pelo contrário, desorganiza-a. Pobre, 

por definição, seria uma classe perigosa que, somente pela simples presença, desestrutura 

o mundo, conforme as outras classes estruturaram. Pobres, como ele, diz são (Santos, 

2004, p. 29): 

Os despossuídos, não de qualquer posse, mas de território, de casa, de 

emprego (embora não de trabalho), de local (embora não de lugar), de 

família (embora não de nome) e enfim do próprio corpo (no caso dos 

escravos e servos da Colônia e Império) São em suma, um estado 

nômade e vagabundo (...) pobre é quem se vira (já que o miserável não 

tem essa capacidade) e isso demarca um lugar preciso, quantificável na 

estrutura social. 

 

Segundo o autor, no Brasil, entende-se melhor o que é pobreza através da literatura 

e da arte. Certamente, porque a literatura fala dos ganhos, assim como do sofrimento, 

dando um papel de sujeito ao pobre. Para Joel, a Literatura é a História do pobre, pois é 

ela que o coloca como ator principal e não como apêndice do outro.  

Quem capta esse ser pobre senão a literatura, inventariante do 

secundário, da fala, do não-dito, da paixão e do sem-razão de existir? 

As ciências sociais exibem seus arquivos em livros, tratados, 

seminários e ensaios, mas o fundamental não se encontrará neles, pois 

arquivaram o fundamental, descartando o secundário que é, no entanto, 

precisamente o fundamental (SANTOS, 2004, p.73). 

Já a História, enquanto ciência, tanto nos livros quanto nos currículos escolares 

acaba criando uma narrativa esquematizada, que deixa o fundamental a ser contado fora 

do discurso. “Na História, os pobres não se encontram como sujeitos, mas como coisas, 

emblemas, espécie de lixo pedagógico para exaltação da ordem e do progresso nacionais” 

(SANTOS, 2004, p.35).  Na Literatura ocorre exatamente o contrário. 

A literatura é a única história do pobre – assim como a música popular, 

o enredo da escola de samba, a arquitetura e a decoração dos 

mocambos, o artesanato artístico, o futebol-arte, e a literatura oral – 

porque o institui como sujeito desejante (SANTOS, 2004, p. 35). 
 

Joel Rufino atenta para o fato de que na literatura culta isso não ocorre, o pobre é 

apresentado sempre como figurante. “A literatura culta, escrita por não-pobres, apenas 

memoriza (pela fala, mas também pelo silêncio) as experiências dos pobres” (SANTOS, 

2004, p.35). 

Ao falar dos intelectuais dos pobres, Joel Rufino cita personalidades como as de 

Lima Barreto, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, Cipriano Barata e Paulo da Portela. 



 

97 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

Intelectuais, para Joel Rufino, são todas as pessoas, mesmo as iletradas, que trabalham 

em condições mais adversas. Todo aquele que trabalha com as ideias. Ele cita, como 

exemplo, um homem negro e pobre, chamado Gabriel Joaquim dos Santos, que teve 

pouquíssimo acesso à educação, mas construiu uma casa, “A Casa da Flor”, que foi 

tombada pelo Iphan16, como patrimônio histórico. “A Casa da Flor” foi construída apenas 

com as coisas que eram descartadas por outras pessoas: Lâmpadas antigas, pratos e copos 

quebrados, jarros inutilizados, entre outros objetos. 

Joel trata desse artista em vários de seus escritos, um deles é o artigo “Do lixo se 

fez luxo”, publicado pela Revista Leituras Compartilhadas, em 2002. ele conta, nesse 

artigo, a história de Gabriel: “Em São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, um 

jovem negro levou quarenta anos para construir uma pequena casa. Ele a chamou de casa 

da flor” (SANTOS, 2002, p. 1). 

Com o pouco estudo que tinha, Gabriel desempenhou as mais diversas habilidades 

para realizar a construção da casa, só utilizando o lixo que ganhava ou que encontrava 

pela rua. Foi pedreiro, arquiteto, marceneiro, designer, entre outros. “Quando, 

excepcionalmente, os vizinhos lhe ofereciam um bibelô inteiro, um prato não quebrado, 

ele aceitava, mas não via utilidade”. O porquê da inutilidade dos objetos inteiros, como 

afirma Joel Rufino, só pode ser compreendido em um nível histórico. (SANTOS, 2002, 

p. 1, 3) 

Nesse mesmo panorama, Joel conta a história de Gabriel em um dos contos 

presentes no livro Gosto de África - Histórias de Lá e Daqui, literatura pensada para 

crianças.  Rufino narra no conto intitulado “ A casa da flor” que Gabriel era um menino 

muito pobre e bastante tímido, o tempo passa e quando ele cresce, acaba sonhando com 

uma mulher que o ordena a construção de uma casa, não qualquer casa, mas uma que seja 

sua moradia e que fosse completamente enfeitada. Tomado pelo sonho, ele começa a 

construir sua obra de arte, colocando nela todos os tipos de azulejo, pedaços de vidro 

coloridos para deixá-la bem bonita. No próprio conto, sua casa vira obra de arte e começa 

a ser chamada de Casa da Flor. O próprio Gabriel, quando entrevistado, definiu sua obra: 

“a gente entra nas cidades grandes, aquilo lá está tudo moderno, tudo bem organizado, 

                                                             

16Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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tudo custa muito dinheiro. As pessoas vêem a força da riqueza... Mas aqui elas gostam de 

ver porque é a força da pobreza” (SANTOS, 2002, p. 6).  

Contudo, em uma visão mais restrita, intelectuais seriam os que fazem desse 

trabalho seu ofício: “Num sentido mais restrito, porém, intelectuais são os que fazem 

desse trabalho seu ofício, como os escritores, ou profissão, como os profissionais liberais” 

(SANTOS, 2004, p.76).  E em uma visão mais restrita ainda, ele seria o possuidor de um 

saber tradicional. Concluindo que: 

Intelectual é qualquer homem, qualquer profissional liberal, qualquer 

membro do grupo de prestigio especializado no saber “universal” 

(intelectual propriamente dito) que, através dele, “pensa” os pobres, 

rejeitando-os ou acolhendo-os; e, enfim, qualquer ideólogo orgânico do 

seu grupo social. Sugeri a classificação destes últimos, no caso 

brasileiro em categorias: o pedante, o de classe, o dos pobres, o da 

ordem do povo (Santos, 2004, p.247). 

  Para Joel, uma saída possível para o intelectual da pós-modernidade ajudar o 

pobre seria se ele assumisse uma condição de trabalhador da cultura. Que seriam 

conceituados como (SANTOS, 2004, p. 215): “os intelectuais que, de preferência no 

interior do aparelho do Estado ampliado, trabalham para os pobres. Uma de suas tarefas 

é conduzir a reforma do aparelho do Estado”  

Trabalhando com a cultura, o intelectual atenderia melhor as demandas da 

população, pois elas estão à margem da sociedade. Sendo responsabilidade sua intervir 

nas expressões culturais, artística, literárias e políticas, de modo que favoreçam o pobre. 

Realizando, então, uma forma de resistência para aqueles que são historicamente 

subalternizados, como o caso das escolas de samba. O intelectual do pobre pode vir da 

pobreza, mas esse “intelectual trabalhador da cultura” deve trabalhar de forma híbrida 

transitando entre o erudito e o popular. 

 

O PRESENTE DE OSSANHA E A BOTIJA DE OURO, OBRAS PARA CRIANÇAS?  

  As duas principais obras discutidas aqui são O presente de Ossanha (2006) e A 

botija de ouro (1988), de Joel Rufino dos Santos. Essas narrativas se passam na época do 

Brasil colonial e ambas têm seus personagens principais com características parecidas: os 

dois não têm nome, um se chamava moleque e a outra de escravinha ou menina; e os dois 

foram comprados e eram tidos como mercadorias.  
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Em O presente de Ossanha (2006), durante a história, moleque que havia sido 

comprado para brincar com o filho do senhor do engenho encontra Ossanha, que lhe 

presenteia com um visgo de sua terra, da sua ancestralidade, para que ele pudesse capturar 

o pássaro Cora, que era mágico. Na mesma dinâmica, em A botija de ouro, a menina 

escravinha encontra no decorrer da história uma botija mágica e pergunta aos mais velhos 

qual era o segredo do seu encante. Os dois poderiam conseguir vantagens caso desejassem 

através de seus achados, no entanto, muito pelo contrário, os dois sofreram violências por 

não aceitarem tirar proveito da situação.   

Como afirma Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino no livro Fogo no Mato: A ciência 

encantada das macumbas (2018, p.11), “a agenda colonial produz a descredibilidade de 

inúmeras formas de existência e de saber, como também produz a morte, seja ela física, 

através do extermínio, ou simbólica, através do desvio existencial”. No entanto, assim 

que a ancestralidade se mantém viva não pode haver “morte” do conhecimento. E esse é 

mantido graças aos esforços das duas crianças que remontam sua história, fortalecendo a 

ética e a tradição africana. Ainda segundo Simas e Rufino (2018,  p.13)  “por mais que o 

colonialismo tenha nos submetido ao desmantelo cognitivo, à desordem das memórias, à 

quebra das pertenças e ao trauma, hoje somos herdeiros daqueles que se reconstruíram a 

partir de seus cacos.” 

Deste modo, essas narrativas realizam um resgate de traços da cultura africana dos 

laços simbólicos que estão nas entrelinhas e constroem a identidade entre sociedades de 

tempos diferentes, quer por meio de mitos, quer por meio das marcas da oralidade. Joel 

Rufino utiliza um vocabulário simples, porém riquíssimo, fazendo uso das características, 

que em grande parte, foram abraçadas pelos brasileiros e até hoje fazem parte das falas 

cotidianas. São obras que mantém viva a herança da ancestralidade e, sobretudo, a cultura 

africana não somente no imaginário das crianças, mas de todos que as leem. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se, nesse trabalho, que Joel Rufino dos Santos escreve assuntos 

pertinentes ao humano, a cultura, a arte e a tantos outros conhecimentos intrínsecos ao 

ser. Sendo assim, a separação obra destinada para crianças x adultos tem pouca 

relevância, uma vez que suas obras infantis parecem discutir questões que são refletidas 

por todas as etapas da vida. 
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 Dessa forma, suas obras se tornam indispensáveis, principalmente, por trazer um 

caráter educativo diferente das abordagens que estamos acostumados a ter acesso, que 

tem deixado de lado os saberes relativos à cultura africana e priorizados os saberes dos 

grupos que, historicamente, tem silenciado e subalternizado os outros, realizando uma 

manutenção das relações de poder. Como afirmam Simas e Rufino (2018, p.19): 

É importante que problematizemos a educação reconhecendo os 

equívocos praticados, para então buscarmos uma saída original, potente 

e incômoda. Estamos convencidos de que nós educadores, temos uma 

tarefa urgente: precisamos deseducar do cânone limitador para que 

tenhamos condições de ampliar os horizontes do mundo, nossos e das 

nossas alunas e alunos. 

Para Luiz Rufino e Antonio Simas, há a necessidade da criticidade em relação aos 

conhecimentos priorizados pela educação brasileira, para eles é primordial que a 

educação não esteja isenta da crítica e da pluralidade de práticas e contextos educativos 

em que estamos inseridos (SIMAS; RUFINO, 2018, p.20). 

A educação brasileira versada nas carteiras das escolas e universidades 

não pode estar isenta de uma crítica que exponha os seus limites. Por 

mais que reconheçamos que existe uma pluralidade de práticas e 

contextos educativos, sabemos que o modo dominante constitui-se 

como um projeto que não contempla a diversidade. Ao contrário, 

produz tudo que está fora de seus limites como incredível e subalterno 

Dessa forma, entende-se que Joel Rufino dos Santos é um teórico imprescindível 

para as pesquisas atuais sobre os campos da cultura, identidade, etnia e as africanidades, 

sobretudo, nas associações relativas à ética e as tradições africanas, uma vez que atende 

os requisitos de discussão propostos pela presente pesquisa.  
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma análise acerca da tendência recorrente 

na sociedade de culpabilização das vítimas de violência sexual. O estudo parte de uma 

análise das questões culturais ligadas ao patriarcado e a dominação masculina, que 

relegam às mulheres a um papel de subalternidade na sociedade e, consequentemente, a 

ter seu comportamento avaliado de forma crítica pela mesma, inclusive quando são 

vitimadas por atos criminosos, como o do estupro. Além disso, apresentamos como os 

mitos influenciam culturalmente as práticas sociais, considerando para isso o mito grego 

de Medusa e suas possíveis interpretações e desdobramentos. A partir da narrativa do 

mito de Medusa, abordamos pontualmente um caso de estupro coletivo ocorrido no Rio 

de Janeiro e a sua repercussão na rede social Facebook, considerando o embasamento 

teórico apresentado na primeira parte do artigo. Por fim, apresentamos as conclusões que 

podem ser tomadas a partir da análise realizada. Metodologicamente, este trabalho 

alicerçou-se em pesquisa bibliográfica, exploratória e documental bem como em análise 

de material coletado em comentários da notícia do caso apresentado. 

 

Palavras-chave: Medusa; Estupro; Culpabilização da vítima; Dominação Masculina. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A proposta deste artigo é buscar uma reflexão acerca da culpabilização das vítimas 

de violência sexual em nossa sociedade, através de uma análise da influência dos mitos 

religiosos na formação da cultura ocidental, utilizando como protagonista o mito grego 

de Medusa, e traçando um panorama sobre a naturalização da violência contra as 

mulheres que se consolidou ao longo da história da sociedade patriarcal. 

 Por mais que as sociedades tenham se modificado em muitos aspectos no decorrer 

da história mundial, ainda conseguimos encontrar questões enraizadas no senso comum 

e que acabam por afetar não só o comportamento, mas também o pensamento das pessoas, 

fazendo com que pratiquem atos que consideram “naturais” ou “comuns”. Dentre estes 

comportamentos estão aqueles ligados a cultura do machismo e da prática de misoginia, 

que são um reflexo direto das práticas patriarcais e de dominação masculinas que grassam 

no cotidiano e vitimizam as mulheres. 
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 Até mesmo as mulheres acabam por praticar atos de puro machismo, por estarem 

tão inseridas neste universo, como nos mostra Heleieth Saffioti (2015). 

 

 

Entre as mulheres, socializadas todas na ordem patriarcal de gênero, 

que atribui qualidades positivas aos homens e negativas, embora nem 

sempre, às mulheres, é pequena a proporção destas que não portam 

ideologias dominantes de gênero, ou seja, poucas mulheres questionam 

sua inferioridade social. Desta sorte, também há um número 

incalculável de mulheres machistas. E o sexismo não é somente uma 

ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é 

muito desigual, em detrimento das mulheres. (SAFFIOTI, 2015, p. 37) 

 

 

 Um exemplo deste tipo de conduta é o controle exercido socialmente sobre os 

corpos femininos, que têm a todo momento seu peso, sua postura, sua vestimenta e seu 

comportamento utilizados para medir seu caráter e até mesmo a sua sexualidade. Este 

controle social culmina em atos de violência sexual, como o estupro, que acaba por ser 

muitas vezes relativizado e creditado a forma com que a vítima estava vestida, ou em 

como se comportava quando abordada pelo seu algoz.  

 Questões como a forma como estava vestida, o horário em que andava na rua, se 

estava só ou acompanhada e se estava sob o efeito de álcool ou drogas se tornam 

atenuantes do ato cometido pelo estuprador e, consequentemente, acabam por inverterem 

a situação criminosa, tornando a vítima do estupro a culpada pelo mesmo, como é muito 

fácil de perceber em comentários em conversas ou em redes sociais e até mesmo em 

matérias jornalísticas. O estupro seria então uma consequência de atos praticados pela 

vítima, e não pelo descontrole e comportamento sexual inadequado do estuprador. 

 Além das causas oriundas do sistema patriarcal em que a sociedade brasileira está 

inserida, apresentamos neste artigo como a questão da culpabilização da vítima está ligada 

às bases do pensamento ocidental, sendo encontrada inclusive em narrativas de mitos 

gregos, como o da Medusa e de sua transformação no monstro como é conhecida 

popularmente. 

 Para isso, traçamos um panorama acerca dos comportamentos internalizados pela 

sociedade patriarcal, demonstrando atitudes que estão diretamente ligadas ao controle 

social exercido com relação às mulheres. Em seguida apresentamos uma análise sobre 

como os mitos religiosos influenciam culturalmente a sociedade, sendo um dos principais 

meios de propagação do patriarcado. Neste contexto, como aponta Pierre Bourdieu 
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(2010), a Igreja, juntamente com a escola e as famílias são responsáveis pela perpetuação 

do patriarcado. Na parte final deste artigo, iremos analisar um caso de violência sexual 

que repercutiu muito nas redes sociais, demonstrando através de comentários que a vítima 

acabou por ser culpabilizada de alguma forma. 

 

A SOCIEDADE PATRIARCAL E O CONTROLE DOS CORPOS FEMININOS 

 

 Não podemos falar sobre a sociedade patriarcal sem antes falarmos das questões 

de gênero e como as mesmas são utilizadas pela sociedade patriarcal para classificar as 

mulheres como seres inferiores aos homens e que, por isso, devem estar sob seu poder e 

a sua disposição para satisfazer suas vontades, sejam elas de qualquer tipo. 

 Judith Butler (1987), nos mostra que a classificação através das questões de 

gênero é uma obra humana, ainda mais quando observamos as premissas 

comportamentais exigidas para cada um dos gêneros. A autora enxerga o gênero como 

um elemento sociocultural que é utilizado para estabelecer regras de organização social. 

Para ela “o gênero é um modo contemporâneo de organizar as normas passadas e futuras, 

um modo de nos situarmos e através dessas normas, um estilo ativo de viver nosso corpo 

no mundo” (1987, p. 142). O pensamento de Butler é referendado e aprofundado por Joan 

Scott (1989), que irá ressaltar que: 

 

 

O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira 

de significar as relações de poder. As mudanças na organização das 

relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de 

poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um 

sentido único. (SCOTT, 1989, p.21) 

 

 

Desta forma, compreende-se que Scott (1989), estabelece que o gênero se dá como 

uma forma inicial para a constituição de relações de poder. A forma como as mulheres 

estão alocadas na sociedade e o que fazem na mesma através de seu comportamento, seus 

corpos, suas profissões e cargos está ligada ao que é considerado como de acordo com 

seu gênero, fazendo com que as questões de gênero estejam no campo das relações de 

poder, influenciando diretamente nos costumes que são perpetuados e reproduzidos. 

As questões de gênero e poder demonstram, também nos discursos proferidos 

pelas mulheres, os resquícios do machismo advindo da sociedade patriarcal inaugurada 
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no período colonial. O resultado deste processo é observado no julgamento das mulheres 

em relação às suas próprias atitudes moldadas pelo pensamento patriarcal e machista, 

como podemos verificar no que expõe Heleieth Saffioti (2015). 

 

 

Entre as mulheres, socializadas todas na ordem patriarcal de gênero, 

que atribui qualidades positivas aos homens e negativas, embora nem 

sempre, às mulheres, é pequena a proporção destas que não portam 

ideologias dominantes de gênero, ou seja, poucas mulheres questionam 

sua inferioridade social. Desta sorte, também há um número 

incalculável de mulheres machistas. E o sexismo não é somente uma 

ideologia, reflete, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é 

muito desigual, em detrimento das mulheres. (SAFFIOTI, 2015, p. 37) 

 

 

Assim, as mulheres acabam por também praticarem atos machistas, visto que o 

pensamento patriarcal já está enraizado na sociedade como um todo. O gênero pode ser 

tomado então como uma forma de estrutura de poder que se manifesta como tal em nossa 

sociedade de maneira nítida, apesar de muitas vezes agir dissimuladamente. E que acaba 

por ser uma interferência real nas relações sociais, alicerçando-se nas diferenças entre os 

sexos. 

É fácil, então, perceber que ocorre uma inferiorização das mulheres nos mais 

diversos setores da sociedade, sendo elas consideradas indignas do mesmo tratamento 

dispensado aos homens. São muitas as ocasiões em que são impostas às mulheres 

situações hostis pelo simples fato delas pertencerem a este gênero. Isso é consequência 

direta do pensamento de ordem patriarcal que está presente na sociedade e que se 

manifesta de muitas maneiras, como por exemplo através de práticas políticas, sociais, 

comportamentais e econômicas. O poder dos homens sobre as mulheres acaba por se 

perpetuar devido aos valores e significados criados a partir das distinções entre os sexos, 

criada principalmente pela diferenciação biológica entre os sexos. 

 A prática patriarcal está tão enraizada e naturalizada na sociedade e em se 

pensamento que parece que é uma coisa comum e natural. A diferenciação embasada nas 

questões de gênero é tão presente que algumas situações que são impostas às mulheres, 

com justificativas biológicas, psicológicas, religiosas e até mesmo de predestinação. As 

mulheres, e os homens, são conduzidos a crer que os papéis sociais dos gêneros estão 

determinados devido aos mais variados motivos, principalmente o lugar da mulher na 

estrutura social. Assim nos mostra Pierre Bourdieu (2002) em A Dominação Masculina: 
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A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se 

diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser 

inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado 

nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), 

em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 

percepção de pensamento e de ação. (BOURDIEU, 2010, p. 17) 

 

 

 Bourdieu (2010), também estabelece que os principais agentes para o fomento e a 

perpetuação do patriarcado e de suas práticas são a família, a escola e a igreja que insistem 

na divisão dos sexos para determinar tarefas, comportamentos, trajes e a sexualidade e 

suas práticas (2010, p. 103-104). O controle dos corpos femininos se dá através da 

imposição de diversos limites para os mesmos, através de normas de conduta, de postura 

e de vestimenta.  

 

 

A cintura é um dos signos de fechamento do corpo feminino, braços 

cruzados sobre o peito, pernas unidas, vestes amarradas, que, como 

inúmeros analistas apontaram, ainda hoje se impõe às mulheres nas 

sociedades euro-americanas atuais. Ela simboliza a barreira sagrada que 

protege a vagina, socialmente constituída em objeto sagrado, e portanto 

submetido, como o demonstra a análise durkheimiana, a regras estritas 

de esquivança ou de acesso, que determinam muito rigorosamente as 

condições do contato consagrado, isto é, os agentes, momentos e atos 

ilegítimos ou, pelo contrário, profanadores. (BOURDIEU, 2010, p. 25) 

 

 

 Diante disso podemos considerar a questão sexual como um forte ponto do 

controle exercido pelo patriarcado sobre os corpos femininos. As mulheres estão, a todo 

o tempo, sendo controladas em pontos como o comprimento de suas roupas, sua forma 

de sentar e a hora em que circulam pelas ruas, por exemplo. No que tange à vestimenta e 

postura podemos considerar o que Chimamanda Adichie (2018), fala sobre o tema: 

 

 

Ensinamos as meninas a sentir vergonha. “Fecha as pernas, olha o 

decote.” Nós as fazemos sentir vergonha da condição feminina, elas já 

nascem culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não 

podem externar seus desejos. Elas se calam, não podem dizer o que 

realmente pensam, fazem do fingimento uma arte. (ADICHIE, 2018, p. 

34) 
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 Esse controle dos corpos femininos e de suas posturas e vestimentas é reproduzido 

até hoje, como é facilmente constatado no trecho acima e em qualquer observação que se 

faça nas práticas sociais. Muito deste controle exercido sobre os corpos femininos é 

oriundo, como destaca Bourdieu, das práticas da Igreja. Além das práticas da igreja 

católica, podemos considerar também os mitos provenientes da cultura grega, visto que 

estas duas fontes são as principais bases para o pensamento ocidental e o comportamento 

cultural e social dos povos que sofreram suas influências. 

 Muito do que é praticado socialmente pelos povos ocidentais tem influência direta 

de mitos gregos e de dogmas estabelecidos pelo pensamento das religiões judaico-cristãs, 

as denominadas religiões abraâmicas. O controle dos corpos, da vestimenta e do 

comportamento das mulheres acaba por ser uma parte fundamental do discurso de 

culpabilização das vítimas que vemos de forma recorrente em casos noticiados de 

estupros e, principalmente, nos comentários realizados sobre eles pelas ruas, nos sites de 

notícias e nas redes sociais. 

 

O MITO DE MEDUSA E A CULPABILIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ESTUPRO 

 

 Inicialmente devemos considerar que as religiões são uma parte muito relevante 

para a formação cultural de um povo, e que se fazem presentes de uma maneira tão 

considerável que terminam por influenciarem em questões que vão além daquelas ligadas 

diretamente às suas práticas e hábitos dentro de seus templos e à conduta de seus fiéis, 

podendo influenciar questões que nada tem a ver com elas diretamente. Quanto maior for 

a quantidade de seguidores de determinada religião maior será o poder de penetração de 

seus dogmas e crenças na sociedade, fazendo com que sejam absorvidos por ela o que 

consideram como adequado em questões comportamentais, etc. Isto ocorre porque a visão 

que se tem de mitos sagrados é a de que aquilo é uma verdade, uma revelação divina para 

a humanidade, como estabelece Clifford Geertz (2015): 

 

 

Não sendo meramente metafísica, a religião também nunca é 

meramente ética. Concebe-se que a fonte de sua vitalidade moral 

repousa na fidelidade com que ela expressa a natureza fundamental da 

realidade. Sente-se que o "deve" poderosamente coercivo cresce a partir 

de um "é" fatual abrangente e, dessa forma, a religião fundamenta as 

exigências mais específicas da ação humana nos contextos mais gerais 

da existência humana. (GEERTZ, 2015, p. 93) 
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 No tocante aos mitos, devemos levar em conta as questões apresentadas por 

Mircea Elíade (1992): 

 

 

O mito é, pois, a história do que se passou in illo tempore, a narração 

daquilo que os deuses ou os Seres divinos fizeram no começo do 

Tempo. “Dizer” um mito é proclamar o que se passou ab origine. Uma 

vez “dito”, quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: 

funda a verdade absoluta. “É assim porque foi dito que é assim”, 

declaram os esquimós netsilik a fim de justificar a validade de sua 

história sagrada e suas tradições religiosas. O mito proclama a aparição 

de uma nova “situação” cósmica ou de um acontecimento primordial. 

Portanto, é sempre a narração de uma “criação”: conta se como 

qualquer coisa foi efetuada, começou a ser É por isso que o mito é 

solidário da ontologia: só fala das realidades, do que aconteceu 

realmente, do que se manifestou plenamente; (ELIADE, 1992, p. 50) 

 

 

 Com relação aos mitos religiosos, levando em conta o colocado por Geertz (2015) 

e Elíade (1992), precisamos avaliar a grande influência que ambos possuem na fundação 

das sociedades e de sua cultura. Os padrões que estariam estabelecidos por narrativas 

emanadas diretamente dos deuses se arraigam nas práticas sociais e acabam por ter um 

papel relevante dentro da dinâmica social. 

 Kate Millet (2000) exemplifica de forma clara como os mitos gregos e bíblicos 

têm grande influência nas práticas patriarcais. Ela aponta dois mitos que marcam 

profundamente a civilização ocidental, o mito bíblico que narra a queda de Adão e Eva e 

sua expulsão do paraíso e o mito grego de Pandora, como podemos ver no trecho a seguir: 

 

A sociedade primitiva pratica sua misoginia em termos de tabu e mana17 

que evoluem para o mito explicativo. Nas culturas históricas, isso é 

transformado em ético, depois literal e, no período moderno, 

racionalizações científicas para a política sexual. O mito é, 

naturalmente, um avanço feliz no nível da propaganda, uma vez que 

muitas vezes baseia seus argumentos na ética ou nas teorias das origens. 

Os dois principais mitos da cultura ocidental são o conto clássico da 

caixa de Pandora e a história bíblica da queda. Em ambos os casos, os 

antigos conceitos de mana do mal feminino passaram por uma fase 

literal final para se tornarem justificativas éticas altamente influentes 

das coisas como elas são. (MILLET, 2000, p. 51) (tradução nossa) 18 

                                                             
17 Mana: entre os melanésios significa, força ou poder impessoal e sobrenatural que pode estar concentrado 

em objetos ou pessoas e que pode ser herdado, adquirido ou conferido. 
18 Original do Inglês: Primitive Society practices its misogyny in terms of taboo and mana which evolve 

into explanatory myth. In historical cultures, this is transformed into ethical, then literaly, and in the modern 

period, scientific rationalizatons for the sexual politic. Myth is, of course, a felicituous advance in the level 
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 Além do mito de Pandora apresentado por Kate Millet no trecho acima, o mito 

grego de Medusa é extremamente relevante para entendermos como a mitologia e a 

religiosidade podem influenciar o pensamento das sociedades. Quando falamos de 

Medusa, lembramos automaticamente do terrível monstro com pele ressecada e cobras no 

lugar de cabelos e que se fosse olhada diretamente transformaria sua vítima em uma 

estátua de pedra. Muito disso se deve por termos maior conhecimento do mito em que o 

herói Perseu a derrota, cortando a sua cabeça após ser instruído por Atena para só olhar 

para Medusa através do reflexo da mesma no escudo que a deusa lhe deu de presente ao 

herói. Porém, muitas pessoas não conhecem a história por detrás do monstro. 

 Em uma cidade Grega, chamada Hélade, existia um templo dedicado a deusa 

Atena. O culto a deusa era composto por sacerdotisas a ela consagradas e que deviam ser 

muito belas e castas. Medusa era uma destas jovens que se dedicavam ao culto da deusa 

Atena e a manutenção de seu templo, ela era uma moça muito bonita, com pele sedosa e 

cabelos cacheados compridos e muito bonitos. Inúmeros eram os rapazes que a 

cortejavam, porém, ciente de suas obrigações para com a deusa, Medusa jamais sedia aos 

desejos dos rapazes e se mantinha casta. 

 Medusa não contava com um admirador que iria surgir em seu caminho, o deus 

dos mares, Poseidon, se apaixonou perdidamente pela jovem, e tentou convencê-la de 

ceder a suas investidas de todas as maneiras. Contudo a sacerdotisa se mantinha fiel ao 

seu juramento, e seguiu resistindo ao desejo de Poseidon. Tendo sido rejeitado por ela, 

mas não admitindo tal situação, o deus esperou uma oportunidade em que Medusa 

estivesse sozinha no templo, arrombando o mesmo e a estuprando a jovem. Ao tomar 

conhecimento do que havia ocorrido no templo dedicado a ela, a deusa Atena foi tomada 

de imensa fúria, decidindo por punir Medusa, a transformando no monstro popularmente 

conhecido. Para Atena, Medusa era a culpada pelo ocorrido, pois era natural dos homens 

não se controlar diante da extrema beleza. (KONRAD, 2017) 

 Renato Noguera (2018), nos mostra que o mito de Medusa é um exemplo de como 

é naturalizado o comportamento do homem que, ao encontrar uma mulher muito bonita, 

não consegue dominar seus ímpetos sexuais de a possuir de qualquer maneira. O uso da 

                                                             
of propaganda, since it so often bases its arguments on ethics or theories of origins. The two leading myths 

of Western culture are the classical tala of pandora’s box and the Biblical story of the Fall. In both cases 

earlier mana concepts of feminine evil have passed through a final literaly phase to become highly 

influential ethical justifications of things as they are. 
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força é relevado pela ideia de que a mulher é a culpada por dar ensejo ao desejo do 

homem, como podemos ver no trecho a seguir: 

 

 

(...) Medusa representa a mulher que perdeu não só a beleza, mas 

também a castidade, outro valor caro à sociedade patriarcal. A vítima 

violada é tomada como culpadas e amarga uma nova pena: o isolamento 

e a vergonha pública. Atena, em vez de ser solidária com Medusa, 

também tem uma atitude violenta. Se Medusa esperava apoio, depois 

de relatar a violência do abuso sexual que sofrera, a surpresa perversa 

surge com o açoite imposto pela deusa. 

Na punição imposta a Medusa, há total ausência de sororidade, e a 

atitude da deusa da guerra pode ser inscrita na lógica masculina e 

sexista que marcou a sociedade grega antiga e, por meios diversos, se 

instalou no imaginário da cultura ocidental. (NOGUERA, 2018, p. 44) 

 

 

 Assim, podemos ver como a culpabilização das vítimas se propaga nas sociedades 

ocidentais a partir de contos míticos gregos, da mesma forma como é reforçada a 

subalternidade das mulheres e a sua culpa por todos os males do mundo em outros mitos, 

como o mito judaico-cristão da queda de Adão e Eva e outros mitos gregos, como o de 

Pandora e o das Deusas Héstia e Hera. Estas questões foram propagadas através dos 

tempos e se vêm refletidas nas páginas dos jornais, nos comentários de publicações online 

e em postagens em redes sociais como o Facebook19, o que é o foco principal do presente 

artigo. 

 

A CULPABILIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE ESTUPRO NAS REDES SOCIAIS 

 

Primeiramente, devemos explicar que o Facebook é uma rede social com grande 

relevância no que diz respeito às relações sociais nos dias de hoje, tanto no aspecto de 

aproximação de pessoas e grupos sociais, como, também de um ambiente para promover 

a interação entre públicos diversos, chamados de “públicos em rede”. (CASTRO e 

SPINOLA, 2015)  

Utilizaremos no presente artigo uma análise realizada com foco em um caso 

específico de estupro, no caso um estupro coletivo, que ocorreu no ano de 2016, no Rio 

                                                             
19 O Facebook é um website, “que interliga páginas de perfil dos seus utilizadores. Tipicamente, é nestas 

páginas que os utilizadores publicam as mais diversas informações sobre eles próprios, e são também os 

utilizadores que ligam os seus perfis aos perfis de outros utilizadores” (CORREIA e MOREIRA, 2014). 

Além da publicações referentes a eles mesmos, quem utiliza o site também publica notícias, compartilham 

informações variadas e, costumeiramente, fazem comentários (ou emitem “opiniões”) sobre assuntos 

diversos (políticos, sociais, econômicos e outros assuntos polêmicos). 
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de Janeiro. Uma menina de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens, muitos deles 

sendo integrantes do tráfico de drogas da comunidade onde ocorreu o fato, no bairro de 

Jacarepaguá. Este caso foi noticiado no Facebook por diversas páginas de jornais e de 

outros veículos de comunicação, sendo a principal delas a do site G1 – Portal de Notícias 

da Globo20. 

Segundo dados coletados previamente, a notícia do caso atingiu mais de 11.700 

curtidas, 2.300 comentários e 1.802 compartilhamentos. E é inegável a imensa quantidade 

de comentários em que se faziam presentes “opiniões” em que havia uma nítida 

culpabilização da vítima e onde imperavam discursos machistas. Muitos destes 

comentários davam conta de que a vítima teria sofrido a violência por motivos 

comportamentais, no que tange ao campo da sexualidade, ao uso de entorpecentes e 

bebidas ou ainda por não estar bem acompanhada, “andando com quem não deve”. Além 

disso, também foi apontado que a vítima não se comportava de forma adequada para uma 

mulher. (DE OLIVEIRA, LIMA e GOMES, 2018) 

No que diz respeito ao comportamento exigido pelas mulheres em uma sociedade 

construída a partir de dogmas cristãos e em bases patriarcais, a vítima foi julgada de forma 

categórica em alguns comentários de usuários que entendem que ela não se comportava 

de forma “digna” ou “moral”, o que referenda os entendimentos de Adichie (2018) e 

Bourdieu (2010), apresentados anteriormente. Foi julgada com base em premissas que 

levavam em conta questões como ter tido um filho ainda na adolescência, ou até mesmo 

uma possível não obediência da mesma aos pais, que também são culpabilizados: 

 

 

Os pais foram tão criminosos quanto os estupradores, como uma garota 

de 16 passa a madrugada numa festa, ela deveria estar na sua casa esse 

horário. (26/05/2016) 

 

[...] se ela fosse uma coitadinha que nem o povo fala ela não estaria 

pegando em armas e nem estaria em bailes funk, ela estava era muito 

doidona de cocaína isso sim, mulher bandida merece é isso mesmo, se 

ela tivesse em casa obedecendo aos pais dela não teria acontecido isso. 

(26/05/2016)21 

 

 

                                                             
20 Notícia disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-

no-rio-conta-que-acordou-dopada-e-nua.html 

21 (DE OLIVEIRA, LIMA e GOMES, 2018, p. 75 
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 A presença da menor em um baile funk, e até mesmo o fato dela sair a noite 

sozinha, é condenado por aqueles que entendem que a vítima é a maior causadora do mal 

que lhe atingiu. Os comentários estão carregados de discurso de ódio22, embasado 

indiscriminadamente em questões ligadas ao patriarcado e à ideia de que as mulheres não 

podem ter comportamentos que, nos homens, é considerado normal. Os autores de 

comentários chegam até mesmo a ignorar que o estupro se caracteriza a partir do não 

consentimento da vítima ou do momento em que ela não é mais capaz de responder por 

seus atos e intenções, como é o caso do comentário a seguir: 

 

 

... E se drogar com consentimento não é ser dopada! Essa garota já fazia 

isso há muito tempo, e só se manifestou (nem foi ela), pq foi filmada! 

Acorda Brasil! Tantos casos de estupros acontecendo de verdade, ..., e 

vcs dando moral pra essa garota! Me poupe. (26/05/2016) 

 

 

 O caso aqui apresentado é apenas um exemplo de como estes tipos de situação são 

recebidos pela sociedade. Muitos comentários, a maioria deles, apresentam profundo 

discurso de ódio às mulheres, embasados em questões que nos remetem ao patriarcado e 

ao machismo, que como vimos é perpetuado socialmente e historicamente através dos 

mitos fundantes da sociedade ocidental, como a mitologia grega e os mitos judaico-

cristãos através da religião, como demonstra Bourdieu (2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A temática ligada às questões de gênero é uma recorrente nas últimas décadas e 

por isso é um ponto focal para debates nas mais variadas esferas da sociedade. Desta 

forma, as questões aqui apresentadas trazem para a luz o debate acerca das questões de 

gênero, a partira de um debate sobre o machismo e a dominação masculina, amparados 

culturalmente e historicamente em discursos que são propagados através de uma lógica 

que está intimamente ligada ao patriarcado e aos seus dogmas e conceitos. Estes são 

                                                             
22 O discurso de ódio está inscrito na exacerbação do uso da liberdade de expressão, ou seja, a partir do 

momento em que a expressão esteja direcionada ao sujeito como forma de ofensa, ridicularização, 

inferiorização, incitação à agressão, baseados em raça, gênero, religião, sexualidade, entre outros. 

O discurso de ódio contra mulheres é o segundo tipo de discursos de ódio que mais ocorre na internet 

segundo pesquisa realizada pela ONG Comunica que muda, em 2016. 

Os dados da pesquisa estão disponíveis no site: http://www.comunicaquemuda.com.br/redes-da-

intolerancia/ 
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reproduzidos através dos mais diversos meios, sendo um dos mais relevantes o meio 

religioso, aqui apresentado através da narrativa sobre o mito grego de Medusa. 

 Na primeira parte do artigo foi apresentado como as questões de gênero são 

importantes e como estão ligadas ao poder e a forma de organização social da sociedade 

em que estamos inseridos. Através de autoras como Judith Butler (1987), Joan Scott 

(1989) e Heleieth Saffioti (2015), demonstrou-se como são construídas as relações de 

gênero e poder e como elas são utilizadas para alocar as mulheres em papéis de 

subalternidade e inferiorização perante os homens. 

 Em seguida tratamos mais especificamente de como as relações de gênero e poder 

são utilizadas pelo pensamento patriarcal para constituir padrões e reproduzi-los de tal 

forma que os naturaliza perante a sociedade, fazendo com que até mesmo mulheres 

reproduzam seus conceitos e padrões estabelecidos. O controle dos corpos femininos e de 

seus atos comportamentais foram apresentados através das obras de autores como 

Chimamanda Adichie (2018), e Pierre Bourdieu (2010), que demonstram em suas obras 

como os elementos do patriarcado e da dominação masculina estão presentes nas práticas 

do cotidiano. 

 No segundo item do artigo demonstramos como os dogmas religiosos e os mitos 

também são capazes de reproduzirem comportamentos e estabelecerem o que é ou não 

adequado segundo uma lógica de raciocínio própria, no caso, o patriarcado e a dominação 

masculina. Para isso mostramos, através das obras de Clifford Geertz (2015) e Mircea 

Elíade (1992), como os mitos religiosos são capazes de estabelecer padrões e noções de 

certo e errado, por serem os portadores das palavras de Deus ou dos Deuses.  

Diante disso, apresentamos a narrativa do mito grego de Perseu e Medusa, e a 

construção do personagem monstruoso da mitologia grega, para em seguida podermos 

apresentar o mito que narra como Medusa se transformou na figura conhecida 

popularmente, após sofrer um estupro por parte do Deus dos Mares, Posseidon e ser 

responsabilizada por Atena pela ocorrência do mesmo. 

 Por fim, apresentamos como a culpabilização das vítimas ainda é uma constante 

atualmente, apesar das conquistas do movimento feminista, através da análise de 

comentários, repletos de discurso de ódio, postados na rede social Facebook a respeito da 

notícia de um estupro coletivo. Muito destes comentários responsabilizavam a vítima, 

através de seu comportamento e de sua postura “imoral”, por ter dado causa ao crime, o 
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que evidencia que ainda é comum a atribuição de culpa às mulheres vítimas de estupro, 

tal qual ocorreu com a figura mitológica de Medusa. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar os sentidos de identidade e territorialidade nas 

narrativas de Lygia Bojunga. Por esse âmbito, a memória, através de oraturas, bem como pela 

vivência, na capital carioca, fazem com que o Rio de Janeiro seja o locus de pertencimento, de 

identidade de Bojunga. Para o cumprimento do propósito deste trabalho, será estabelecido um 

diálogo entre os ditos do eu narrativo de Bojunga, em O Rio e Eu, com os conceitos de lugar e 

não lugares, de Marc Augé, como também de espaço afetivo, defendido por Y- Fu Tuan.  O 

enfoque maior, pois, é enfatizar que existe um lugar de nascimento ou de habitação, por um lado, 

e por outro, com o qual, o cidadão se sente representado; cada ato bom ou ruim afeta 

intrinsicamente esse cidadão. Há, pois, a possibilidade de alguém viver em um lugar, mas se sentir 

pertencente a outro: eis pois a questão de identidade e território. 

 

PALAVRAS-CHAVES: identidade, memória, território. 

 

SUMMARY: 

This article aims to manifest the meanings of identity and territory in the narratives of Lygia 

Bojunga. In this context, a memory, through prayers, as well as the experience, in the capital of 

Rio de Janeiro, make Rio de Janeiro the locus of belonging, identity of Bojunga. In order to carry 

out this work, a dialogue between the sayings of Bojunga's narrative in O Rio and Eu, with the 

concepts of place and non-place, Marking, as well as space, defended by Y-Fu Tuan, will be 

necessary. The major focus, therefore, is a place of birth or death, with the same, and on the other, 

with which the citizen feels represented; each time you do this is intrinsically that citizen. There 

is, therefore, a possibility of living in one place, but it is a subject belonging to another: it is a 

question of identity and territory. 

 

KEYWORDS: identity, memory, territory 

INTRODUÇÃO 

O propósito do presente artigo é explanar sobre o sentimento de pertencimento 

e identidade do “eu narrativo”1, narrador personagem de O Rio e Eu, de Lygia Bojunga.  

Trata-se de uma narrativa que expõe o Rio de Janeiro como um dos personagens 

principais. É com o Rio que o narrador se expressa, seja pessoalmente, seja por carta. 
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Inicialmente, a conversa com o Rio parte do imaginário do narrador, uma criança de 6 

anos de idade, através de uma personagem, a Maria da Anunciação. Esta, à semelhança 

de Sherazad2, a contadora de histórias de As Mil e Uma Noites, preenche seu tempo, na 

casa da menina, falando sobre o Rio. Cada dia em que passa roupas, passa também um 

capítulo sobre a cidade carioca: paisagem, hábitos, características naturais, etc. 

 A narradora, dois anos depois, chega ao Rio de Janeiro e vive intensamente 

todos as experiências: vislumbra-se com a geografia, o som das ondas do mar de 

Copacabana e Leblon, folia-se com o carnaval, brinca, anda a pé ou de bicicleta pelas 

calmas ruas cariocas. Ao chegar em Santa Teresa, um dos bairros do Rio, vê-se encantada 

com o verde e os pássaros vistos de sua janela.  

Tudo é só encanto, até mesmo o som da fala do vassoureiro, do padeiro, 

passando, rotineiramente pelas manhas do Rio. A cidade, portanto, oferta-se como o 

território, o lugar de pertencimento para o eu bojunguiano. As memorias da infância 

transformam-se em um presente real. Contudo o tempo passa, as “núpcias” com o Rio 

sofre abalos, não pelos dois, mas sim por ações de terceiros: A modernidade chega, a 

violência também. O eu narrativo parece desconhecer o seu lugar de pertencimento, 

principalmente após uma bala invadir a sua janela, em Santa Teresa. 

 Decide perambular por outras cidades, até fora do país, mas retorna porque sua 

alma está nas entranhas do Rio. Ainda com dificuldade, com o peso dos problemas, como 

um casal que se ama, volta para o Rio. Reconhece as suas fragmentações, depara-se com 

um Rio invadido por pessoas, políticos e ações perversas à tranquilidade dele, mas o 

aceita assim mesmo. Decide ficar de vez no Rio, pois cabe lutar, através da fala, da escrita, 

por um lugar de pertencimento. 

Improcedente, no entanto, imaginar que o livro fala de um simples saudosismo, 

ou que seja uma narrativa contrária à modernidade. O que incomoda o eu narrativo é a 

degradação da cidade, sem medidas de infraestrutura ou sem preocupações com o meio 

ambiente, ao derrubar casas, árvores para dar lugar aos grandes edifícios. 

Para melhor ilustrar essa questão, serão utilizados os autores Marc Augé e Y-Fu 

Tuan para que as ideias de não lugar e espaço afetivo, respectivamente sejam 
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correlacionados, a fim de melhor trabalhar o sentido de memória, pertencimento, 

representatividade e territorialidade em O Rio e Eu, de Lygia Bojunga.  

AS MARGENS DE TERRITORIALIDADE EM LYGIA BOJUNGA 

Em O Rio e Eu, Bojunga apresenta ao leitor uma gaúcha, que, após adulta, revive 

as memórias sobre o Rio de Janeiro,  antes mesmo de o conhecer, ou seja, por meio da 

oratura3: contação de histórias feitas pela personagem Maria da Anunciação, uma 

passadeira de roupas que, ao executar seu trabalho, a fim de obter dinheiro para seu 

retorno ao Rio de Janeiro, sua cidade natal, satisfaz as curiosidades do eu-narrativo, uma 

criança de 6 anos de idade: “ A chegada de Maria da Anunciação na minha vida foi uma 

verdadeira revelação; não só ela me apresentou o Rio, mas um jeito novo de contar 

histórias.”  (...) (BOJUNGA, 2010, 28). 

Esta ouve relatos acerca da geografia carioca, sobre a folia carnavalesca e, 

principalmente, a respeito do jeito alegre do cidadão e habitante do município do Rio de 

Janeiro. 

(...) Eu me chamo Maria a Anunciação. (...) São quatro horas. Hora de 

anunciar. 

-O Cristo do Menino Jesus? 

-Não: o Redentor. Ele não tem mais nada de menino, é homem feito. E 

foi morar lá no Rio. Num morro altíssimo, que o pessoal chama de 

Corcovado. Ele tá sempre lá parado, olhando a cidade. 

-Por quê? 

É porque o Rio é bonito demais. O Redentor gosta de olhar. E olha 

assim, ó, de braço aberto. (...) (BOJUNGA, 2010, 18-19). 

 

Através da oratura, o eu-narrativo, apesar de gaúcho, aprende, desde cedo, a 

pertencer à capital fluminense. O Rio, pois, torna-se o lugar, o espaço emocional, isto é, 

o Rio se torna o locus de encantamento: um território agradável para se viver. 

 A audição das histórias torna-se para o personagem de Bojunga uma forma de 

acelerar o processo imaginativo, veja-se isto no trecho seguinte, em que além de usar o 

termo “imaginação”, associa – o ao verbo trabalhar, no sentido de “pensar”.  
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No citado fragmento textual, há a repetição de “trabalhar” conectado pela 

conjunção aditiva “e”, o que reitera o sentido de constância do mecanismo de ativação e 

construção imaginária sobre o Rio de Janeiro, aliás, a mostra clara do viés imaginativo 

como criador do Rio, como propriedade, ocorre por meio do verbo “fabricar”, no 

gerúndio, o que denota ação contínua, trabalho em andamento. 

O campo semântico do sentido da oratura se amplia, notam-se expressões como: 

imaginação, invenção, dúvida, medo, verdade, mentira. Todos são utilizados pelo 

personagem narrador ao ouvir as histórias. O orador as conta, mas o processo de catarse, 

de apropriação das histórias ouvidas, da criação do cenário, da alegria de tê-lo, da dúvida 

de ele ser ou não verdadeiro, do medo de perdê-lo é do ouvinte, no caso de O Rio e Eu, o 

eu narrativo. 

A minha imaginação trabalhava e trabalhava. Fabricando na 

cabeça o Rio. 

Trabalho muitas vezes interrompido por uma dúvida séria: quem 

sabe tudo que a Maria me contava não passava de invenção? Mas 

cada vez que eu abria a boca para esclarecer a dúvida com a gente 

grande da casa (esse tal Rio que ela conta é de verdade mesmo?), 

a pergunta se encolhia pra ninguém ver. Eu não me dava conta 

que era medo que ela se encolhia. 

Medo de ser verdade que o Rio era de mentira. (BOJUNGA, 

2010, 24). 

Aos 8 anos de idade, época em que o eu narrativo, de fato, conhece o Rio de 

Janeiro, descobre uma realidade ainda mais bonita, nos mais diferentes aspectos: 

geográfico, social, dentre outros. No Rio, perto das ondas do mar, na zona sul, da folia, 

da carioquice, ele se vê acolhido e totalmente integrado à cidade. 

Assim como ocorre com o ser humano, o Rio, com o passar dos anos sofreu 

grandes transformações: novos regimes políticos autoritários, desenvolvimento urbano, 

insegurança social, etc. O que para o governo da época era progresso: urbanismo, 

velocidade, dentre outros aspectos, para o eu em Bojunga era puro retrocesso: os prédios 

sombreavam as casas, os motores dos carros poluíam a cidade, as máquinas que abriam 

construções de edifícios e de asfaltos ensurdeciam os ouvidos daqueles cariocas que, até 

então, viviam da tranquilidade, da calmaria, na grande cidade. 
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Desde que vim viver contigo, você sempre mudando e eu também, 

(como de resto tudo e de todos). Nunca te imaginei parado no tempo. 

Até porque desde o primeiro dia em Copacabana, o barulho da serra 

elétrica se intrometeu na tua cantiga do mar, e ano após ano, eu vi teus 

quintais desaparecendo, tuas casas vindo abaixo, cedendo lugar a 

prédios cada vez mais altos, de uma mesmice inexpressiva, tão contrária 

a você se levantavam das ruínas das casas com uma rapidez espantosa, 

estreitando teus horizontes, jogando sombra onde antes tinha sol. Era 

bom quando de tardinha, a serra parava e eu te ouvia outra vez só mar. 

(BOJUNGA, 2010, 40-41). 

O avanço arquitetônico fazia o Rio crescer urbanisticamente, por outro lado, 

obrigava os cariocas a mudarem suas rotinas. Houve progresso nos grandes arredores da 

cidade, tornando-a uma grande metrópole? Sim! Decerto, trata-se de um fato inegável, 

porém, concomitantemente, a tal avanço, ocorre a chegada da interferência do meio 

ambiente, seja por meio da poluição sonora (“o barulho da serra elétrica”), seja através 

de casas com seus quintais que, forçosamente, cederam lugar aos grandes prédios (“eu vi 

teus quintais desaparecendo...”). A transformação de um Rio a outra parece ao narrador 

de Bojunga uma espécie de mutilação de seu próprio corpo: algo de vital lhe é retirado, 

sem sua permissão, causando tamanho estranhamento apo ponto de se eu narrativo não se 

reconhecer. 

O Rio, pois, passa à condição de “não-lugar”, como se aprende em AUGÉ ao 

falar de lugar e espaço; 

Um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode se definir como identitário, nem como relacional, 

nem como histórico definirá um não lugar: a hipótese definida é a de 

super modernidade, é produtora de não lugares, isto é, de espaços que 

não são em si antropológicos, que contrariamente à modernidade 

Baudelairiana  não pertencem a lugares antigos: estes reportados, 

classificados e promovidos a `lugares de memória`, ocupam aí um lugar 

circunscrito específico (...). (AUGÉ, 2012, p. 73) 

Pelos ditos acima, é notável que, em Bojunga, o eu narrativo se encontra em um 

tempo presente, porém sem identidade com a modernidade da cidade para qual foi, reside 

e se apaixonou desde a infância. Pela linha augéana, é possível ver a modernidade como 

um não lugar, ou seja, a sua identidade é com o passado, lá está o seu território.  

Retomando a citação de O Rio e Eu, nitidamente o eu narrativo não se sente mais 

pertencente à cidade do Rio de Janeiro, em razão de tantas mudanças, é como se o seu 
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próprio corpo fosse invadido para uma plástica, sem licença e, ao se olhar no espelho, não 

mais se reconhecesse. O Rio é, pois, uma cidade maquiada. Essa ideia pode ser vista por 

meio de alguns termos, como por exemplo, o adverbio de intensidade “tão”, relacionado 

ao termo “contrário”, isto é: a mesmice sem explicação, ou, no dizer do narrador 

“inexpressiva” não faz parte da vontade da cidade do Rio de Janeiro. Esta é mudada, 

porém, alheia ao seu querer. 

A velocidade com que mudavam o Rio de Janeiro pode ser verificada pela 

observação dos termos linguísticos empregados: o narrador sabe que o Rio se modifica, 

do mesmo modo que ele. Entretanto, não haveria a necessidade de transformações tão 

repentinas, tão destruidoras. Essa ideia é constatada pelo uso de adjetivos como: 

inexpressiva, contrária, espantosa. Tudo parece surgir abruptamente, sem pedir 

permissão, logo, o uso do termo “intrometeu”, na frase “o barulho da serra elétrica se 

intrometeu na tua cantiga do mar”. Há também a utilização de gerúndios: “desaparecendo, 

vindo, cedendo, jogando, estreitando”, correlacionados à expressão “ano, após ano”, ou 

seja, todos esses empregos linguísticos exaltam a constante mutação pela qual sofria o 

Rio de Janeiro e que tanto se afastava como lugar de emotividade do eu narrativo. 

Outro ponto importante que fez o eu narrativo se sentir fora de seu território, a 

cidade carioca, é a chegada da violência, concomitantemente ao surgimento da 

urbanização. Após ter uma bala perdida transpassando sua mesa de escrita, em Santa 

Teresa, o narrador desabafa: 

Esse barulho que invadiu tua Santa, ou melhor, que nos invadiu, foi se 

impondo: quantas vezes silenciou o pregão do vassoureiro, a buzina de 

corneta do vendedor de pão (aquele, o da bicicleta), o canto de tudo que 

é pássaro que vive aqui, o ruído do bonde passando lá na esquina, prá 

não falar na cantiga dolente que tudo que é brisa bota nas folhas do açaí. 

Barulho vai ficando mais forte. 

Que vem chegando mais pra junto. 

Que se intromete no quintal, na sequência, na memória, no meu sentir 

perto de ti. 

Chegou agora tão pra junto, que se intrometeu nesta carta: me despeço 

aqui.  (BOJUNGA, 2010, 73). 
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Essa modernização da urbe carioca impediu os habitantes do Rio de ficarem até 

mais tarde, sentados em suas calçadas, de andar de patins e bicicletas ou mesmo de parar 

em quaisquer esquinas cariocas para bater um papo com os amigos. 

Até mesmo dentro de suas casas, o medo aparecia, e, por essa razão, a narradora 

desabafa, afirmando que uma   em sua mesa de escrita. Com isso, chega à mente do 

narrador o slogan “Ama-me ou deixa-me”, uma alusão ao slogan da era Médice3 “Ame-

o ou deixe-o”. Isso mostra o estado de tensão do narrador: apesar de amar o Rio de 

Janeiro, sente-se obrigado a escolher entre aderir à política atual ou afastar-se da cidade, 

sem perspectiva de retornar a ela. 

Para quem lê O Rio e Eu de Bojunga, é perceptível o quanto o eu narrativo luta 

pelo Rio: desloca-se para o interior, viaja para Londres, sai de Copacabana, muda-se para 

Santa Teresa. Gira por vários lugares, mas sempre acaba ficando no Rio de Janeiro, locus 

de pertencimento. Santa Teresa, bairro carioca, é o “cantinho”, o aconchego, mesmo com 

uma bala perdida transpassada em sua mesa, no ato da escrita de um texto. 

Esse ir e vir dentro do Rio de janeiro, essa cobrança que Bojunga faz com a 

cidade demonstra a experiência afetiva sobre o espaço carioca. 

Desta forma, pode-se dizer que o eu de Bojunga tem um lugar de nascimento, o 

Rio Grande do Sul, possui um lugar tranquilo e belo para morar, Londres. Contudo, qual 

o lugar com o qual o eu narrativo se identifica? Eis, por conseguinte, a importância do 

Rio, em sua vida. Este é o lugar do sonho, da experiência afetiva. É o locus da decepção, 

já que assim como um adolescente, cresceu e se modificou, tornando-se rebelde, perigoso, 

afoito, no entanto, é o locus de pertencimento afetivo. 

Diante desta constatação, o eu narrativo sofre, clamando por paz, deseja ter de 

volta o que julga ser seu: um Rio belo, encantador, de paz. 

A crise enfrentada pelo eu narrativo enfatiza a existência de um não lugar, no 

próprio espaço, o Rio de Janeiro, que a partir da imaginação, pertencia ao eu narrativo, 

mas pelos desmandos governamentais, passou a ser antirrepresentativo para o eu de 

Bojunga. Esse dilema entre estar e se sentir representado pelo Rio pode ser melhor 

compreendido pelos estudos de Tuan, como segue o trecho: O lugar é a segurança e 

espaço é a liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos ao outro. Não há lugar 
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como o lar? E a velha casa, o velho bairro, a velha cidade ou a pátria (...). (TUAN, 1983, 

p. 03). 

O eu bojunguiano expressa ter o Rio antigo como lugar, no sentido de segurança, 

isto é, aconchego, tranquilidade, por isso as lembranças em seu cotidiano, já espaço, no 

sentido de liberdade, parece conflitante, pois o ir e vir do narrador fica comprometido 

diante das modificações urbanísticas, das decisões governamentais, da violência que 

assusta a cidade. O personagem de O Rio e Eu, portanto, se vê num tempo presente, 

porém, sentido o prazer do passado, Ele não se sente representado no espaço da 

modernidade urbana carioca: seu território foi invadido, fazendo-o estar em um espaço, 

mas sua representatividade fazer parte do passado, logo, o papel das memórias ser tão 

relevante. 

A narrativa de O Rio e Eu evidencia a representatividade através da condição 

sinestésica: o sentir o cheiro, o gosto, o som das ondas do mar, da fala carioca, da fantasia 

carnavalesca, do jeitinho de ser de cada um do Rio de Janeiro. Há em Bojunga a 

valorização da memória afetiva, da condição de pertencimento a um lugar (Rio de 

Janeiro) eterno:  

Lembra o Leblon que era naquele tempo? Edifício baixinho, casa, 

jardim, e só de vez em quando um prédio mais alto. Não passava muito 

carro nem muito ônibus, mas tinha tanta árvore espiando do fundo de 

cada quintal. (...). Quando eu cheguei na esquina e te vi assim: praia e 

mar. (BOJUNGA, 2010, p.72-73).  

 

A emotividade iniciada através das primeiras histórias ouvidas na infância foram 

preenchendo a memória do eu narrativo e com o passar do tempo, verificando a 

veracidade do Rio de Janeiro, tudo lhe fica ainda mais encantador, o real é a seu 

pertencimento, como se verifica na fala de o Rio e Eu:(...) e mais montanha lá do lado 

vigiando, puxa! nem deu pra acreditar. Acho que foi nessa hora que me apaixonei de vez 

por vc. (BOJUNGA, Lygia. (BOJUNGA, 2010, p.35).  

Isso tem a ver com o que Tuan explica sobre afetividade: o lugar da experiência 

afetiva: (...) A própria linguagem revela a íntima conexão entre pessoa, espaço e tempo. 

Eu estou (...)aqui; aqui e agora. (...) O que acontece então. O então é futuro.  “era mais 

barato então”. O “então” é passado. (...) (TUAN, 1983, p.142) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Finalizando, é pertinente notar o Rio de Janeiro como um lugar afetivo para 

a narradora de Lygia Bojunga, uma vez que ela se revela com familiaridade em relação à 

cidade supracitada. Há uma personificação da urbe carioca, seja em Santa Teresa, seja no 

Leblon. Tudo no Rio é vivência, é experimento, é uma mistura de passado, presente e 

futuro. 

Ainda menina, no Rio Grande do Sul, sonha com um futuro no Rio de Janeiro, 

ou imaginá-lo, por meio das histórias que ouvia da personagem Maria da Anunciação. Ao 

chegar ao Rio, depara-se com o município e, de imediato, apaixona-se por ele.  

         O tempo passado é de vivência, de paixão; o presente é de rememoração 

do passado, não apenas no sentido de saudosismo, mas de confrontação entre o que a 

cidade foi, é e poderia se transformar. Desta forma, a narradora evoca um passado para 

amenizar o presente em que se encontra, como meio de poder voltar a sonhar com um 

futuro melhor para o ir e vir do carioca.  

É loquaz, portanto, que o eu bojunguiano lute por uma cidade que está em sua 

memória, é seu patrimônio, logo, há o vai e vem das conversas com o Rio; as cartas de 

despedidas e, ao final, o retorno “olho no olho”, para fazer as pazes, no entanto, deixando 

clara a necessidade de o Rio reagir contra todos que o provocam, que o degredam. 

 Por fim, o sentimento que o eu narrativo deixa para o leitor é de que vale a pena 

viver no Rio: mesmo com todos os percalços. Ele é o lugar de memória, pertencimento e 

de luta para que volte a ser o locus de representatividade de todos os cariocas, para que o 

presente, assim como o passado, seja de identidade e o futuro seja de esperança da 

continuidade da ciência de ter o Rio como o seu território, a sua segurança e liberdade. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1-Neste artigo, a expressão “eu narrativo” faz referência ao narrador, pois apesar de o 

texto ser do gênero narrativo, o narrador faz uso da função expressiva ou emotiva da 

linguagem para expor seus sentimentos e emoções, semelhantemente ao “eu poético”, no 

gênero lírico. 
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2- Sherazade esposa do rei Shariar da Pérsia. Usou seu dom de contar histórias para evitar 

que o rei a matasse, como fazia com todas as suas esposas, na manhã seguinte ao 

casamento. Ela, pois, executou um plano: contava histórias todas as noites. No momento 

mais instigante da história, deixava o seu término para a noite do próximo dia. Assim 

conseguiu viver as mil e uma noites, prendendo a atenção do rei. 

3-Literatura oral é uma expressão utilizada para designar um conjunto de textos em prosa 

e verso transmitidos oralmente (contos, lendas, mitos, adivinhações, provérbios, 

parlendas, cantos) e que se apresentam de modo diferente do falar cotidiano. Esse termo 

foi empregado pela primeira vez no século XIX, pelo francês Paul Sébillot, no livro 

Littérature Orale de la Haute-Bretagne, publicado em 1881. (Autor: Josiley Francisco de 

Souza, Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de 

Educação / Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita-CEALE,)  

4-Garrastazu Médice, governo milita,r da década de 1970, que manda prender 

considerados de guerrilha ou de partidos de esquerda. Enviava para a TV propagandas de 

um Brasil maquiado, através de músicas de exaltação à natureza e riqueza do Brasil, 

assim, quem não obedecesse às regras deveria sair do país para não morrer, logo o slogan: 

Ame-o ou deixe-o” 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho buscou identificar a partir da pesquisa exploratória, com aporte no 

método de oralidades o processo de produção do saber e prática humana nos espaços 

informais, e os diálogos estabelecidos entre essas produções e o reconhecimento da 

identidade dos sujeitos com o meio local (e sua inserção social), utilizando como lócus 

de pesquisa a comunidade da Barreira, situada na zona norte do Rio de Janeiro.  

Assim, o trabalho tem por objetivo analisar as produções nos espaços informais 

da comunidade a partir da problemática da evasão escolar, sendo certo que os resultados 

parciais do material coletado, vem demonstrar que a ruptura dos vínculos com a escola 

na ambiência da educação formal conduziu a novas formas de construção do sujeito a 

partir de sua interação local, que, numa perspectiva de pedagogia social alternativa tem o 

condão de permear as relações cognitivas produzidas na comunidade, e seu arcabouço de 

saberes e práticas, e se bem compreendidas possibilita o reconhecimento da identidade 

intercultural do grupo, e o empoderamento social dos indivíduos.  

Como resultado de análise de dados parciais, produto de doze meses de 

observação dos movimentos culturais, na perspectiva da educação informal, celebrados 

na comunidade estudada, a pesquisa possibilitou a apreensão das formas de produção e 

reprodução do conhecimento dos sujeitos nesses adventos culturais que dialogam com a 

realidade da comunidade observada, delineando o que pudemos compreender como 

“matriz de identidade intercultural”, que busca o reconhecimento de sua identidade 

através das manifestações culturais, expressando uma diversidade local que emerge 

propugnando o reconhecimento dessa identidade. 

mailto:fabiaclemos@gmail.com
mailto:fabiaclemos@gmail.com
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O primeiro desafio consistiu na identificação das manifestações, que fossem 

voltadas à compreensão de um substrato capaz de externar expressões culturais que 

refletissem a realidade da favela, tal compreensão apenas nos levou a outra pergunta: 

como as experiências cotidianas poderiam inspirar essas manifestações culturais a ponto 

de produzir uma matriz intercultural? 

Para a compreensão desta questão, buscamos analisar algumas experiências 

cotidianas do grupo e dos indivíduos, até que ponto concebe suas expressões como 

culturais ou não, bem como seu pertencimento de produção fossem de grupo ou de 

indivíduos. 

O que pudemos apurar no espaço de tempo de observação e coleta de dados, é que 

as experiências vivenciadas pelos jovens da favela encontram na emoção um pano de 

fundo que permeia a leitura entre o real e o representado, onde as manifestações e 

expressões emergem como produto do “sentir”, onde o primeiro sentimento narrado pelos 

jovens é de estranhamento do espaço formal escolar por ser distante de suas expectativas, 

ou ainda pela rejeição clara de professores que lhes desencorajavam constantemente, seja 

pela dificuldade em aprender, seja pela etnia, seja pela condição de morador de favela, o 

“sentir” que a priori emerge é bilateral, onde a concepção marginalizada da escola 

alimenta a rejeição dos jovens para com espaços formais de educação, justificando a 

evasão escolar dos jovens da favela estudada.    

A partir da constatação deste “sentir”, é que pudemos observar que esta ruptura 

dos vínculos com a escola, vem conduzindo a novas formas de construção do sujeito a 

partir de sua interação local, que numa perspectiva de pedagogia social alternativa, tem o 

condão de valorizar as relações cognitivas produzidas na comunidade e seu arcabouço de 

saberes e práticas, e se compreendidas possibilita o reconhecimento da identidade 

intercultural do indivíduo e seu empoderamento social.  

O reconhecimento dos saberes e práticas culturais locais do conhecimento 

produzido na favela, mantendo a hipótese de que o reconhecimento do arcabouço cultural 

do indivíduo que é composto de experiências e práticas particularizadas e ao mesmo 

tempo coletivizadas, as quais nem sempre encontra espaço de reconhecimento social, tem 

o condão de incentivar os sujeitos a uma ordem de potencialização humana e criativa em 

sua própria existência. 
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Por outro lado, o conhecimento do conjunto de elementos que consolida a 

educação informal pode por princípio não só apoiar as redes de educação formal, 

intermediar o interesse na produção do trabalho e sua formação, como notadamente 

sustentar um empoderamento de ordem ontológica, em todas as dimensões humanas, o 

valor humano identificado consolidado através das experiências e motivações do grupo 

de jovens pode constituir uma premissa pragmática à educação informal.  

No tocante ao método de Pesquisa, de natureza qualitativa, estruturamos sob a 

ótica do estudo de campo, utilizando o método de observação participativa com estudo 

em grupo focal com moradores jovens entre 16 a 29 anos, articulando e sensibilizando o 

grupo com oficinas, a partir de suas contribuições, com vistas à promoção para o 

empoderamento mediante a emancipação humana e social dos sujeitos e sua integração 

social, em todos os seus aspectos.  

As narrativas levam em conta a concepção da história oral como suporte 

principiológico e ao mesmo tempo procedimental para o reconhecimento de saberes e 

práticas do grupo, onde buscamos identificar o valor humano agregado as experiências 

individuais que compõe o conjunto educativo informal dos sujeitos, desenvolvendo as 

potencialidades e os demais elementos criativos a ela elencados.  

 A partir da observação da produção do conhecimento em espaços informais, como 

na favela, analisamos suas contribuições para as múltiplas formas de concepção da 

educação, o que representa não só uma ruptura com as formas de produção do 

conhecimento estritamente institucionalizada, mas também agregando meios 

significativos de compreensão do indivíduo e sua interação com o meio social.  

 Considerando todo o arcabouço das narrativas, e as possibilidades de construção 

que emerge delas propomos a reflexão da necessidade de compreensão das formas de 

manifestação dos jovens para valorização humana e de saberes e práticas no processo de 

conhecimento aquilatando a cultura urbana de periferia nas favelas abarcando assim o 

reconhecimento de identidade dos jovens em condição vulnerável, o que possivelmente 

possibilitará humanização desses espaços e a inclusão cultural desses jovens e da própria 

favela como espaço urbano criativamente emancipado. 
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 Assim, estruturamos o artigo em quatro momentos, inaugurando com a favela 

como espaço de celebração e aceitação, em seguida, com a fala dos jovens, onde 

pudemos analisar os fundamentos da evasão escolar, através das experiências 

compartilhadas nas falas questões de diversidade cultural e identidade social, onde 

buscamos compreender as produções no espaço da favela e suas motivações e inferências, 

e finalmente, refletimos como as experiências cotidianas, podem promover a educação 

informal, se consolidam uma empiria social, que considere todo o arcabouço de formação 

do sujeito, capaz de suportar a (re) produção de novas práticas e conhecimento 

mobilizados, que possam mediar o processo de identificação do valor humano sob o 

fundamento da (auto) construção e produção contínua dos sujeitos.       

 

RECONHECENDO A FAVELA COMO ESPAÇO DE CELEBRAÇÃO E 

ACEITAÇÃO  

 Reconhecer a favela, para além da representação de sua categoria sedimentada na 

literatura urbanística, apontada como substrato de assentamentos que concentram 

população de baixa renda, demanda antes de mais nada o conhecimento de que se trata 

de um espaço urbano como qualquer outro, ocupado por pessoas como em qualquer 

espaço urbano (ZALUAR, 1998). 

 Nesta perspectiva, o espaço da favela, compreendido como atmosfera viva, pelas 

produções de seus moradores, pode ser ainda observada e confundida como lócus de 

ordem social específico, compreendida enquanto redes de relação social, “tecendo formas 

de legitimação, resultados das negociações entre os atores envolvidos no processo de 

construção das ‘regras do jogo’ locais (ROLNIK, 1997, p. 134), e, portanto, 

estabelecendo valores à comunidade e ao indivíduo, possibilitando assim a compreensão 

do espaço concebido.  

“O espaço é como o ar que se respira, sabemos que sem ar morremos, 

mas não vemos nem sentimos a atmosfera que nos nutre de força e vida. 

Para sentir o ar é preciso situar-se, meter-se numa certa perspectiva (...) 

do mesmo modo que para “ver” e “sentir” o espaço torna-se necessário 

situar-se (...)” (DaMATTA, 1997, p.27). 
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 No entanto, o espaço da favela, enquanto território urbanisticamente cotejado, 

bem como suas produções culturais demonstra-se claramente pertencente de modo 

passivo as regras gerais urbanas de conduta social, as quais servem para nortear as 

relações locais (POLANYI, 1980). 

 (...) nesses sistemas pode-se dizer que o espaço não existe como uma 

dimensão social independente e individualizada, estando sempre 

misturado, interligado ou “embebido” (DaMATTA, 1997, p.28) 

 A observação da favela como espaço de celebração e aceitação compreende uma 

vertente de pertencimento dos sujeitos com o espaço, seja na ordem pessoal, emocional, 

profissional, tornando o espaço da favela diferenciado pelas possibilidades de livre 

produção cultural de seus moradores, um espaço que convoca, que convida, que chama 

através de seus diversos eventos, e matizes, como se viu no caso de comemoração do dia 

Nacional da Favela comemorado em 04 de novembro do corrente ano, onde algumas 

comunidades integraram a Feira Literária das favelas, transformando as favelas em 

verdadeiros espaços de acesso e compartilhamento de leituras e saberes. 

A compreensão dessas manifestações, artísticas ou culturais possibilita a projeção 

do ser humano, do espaço da favela, o que provoca novas reflexões capazes de romper 

com estigma “do espaço marginalizado”, observando nas expressões, produções as quais 

possam ter o condão de reconhecer identidades e desconstruir a imagética da 

marginalização, o que pode ainda dimensionar as produções da comunidade, ante ao 

reconhecimento de uma cultura peculiar, que dialoga com o vivido e suas experiências. 

  

 DIVERSIDADE CULTURAL E IDENTIDADE SOCIAL: DISSONÂNCIAS E 

CONSONÂNCIAS DO ESPACO 

A valorização das experiências através das narrativas no contexto do espaço de 

educação informal da favela, na promoção do processo de conhecimento, a partir de 

experiências individuais, pode permitir o reconhecimento do arcabouço de saberes e 

práticas angariados pelo indivíduo, as quais não são cotejadas no espaço formal da escola, 

porém tão relevantes ou precedentes ao conhecimento produzido nos espaços formais 

(SANTOS, 2000). 



 

132 
 

SOBRE MARGENS: OS NOVOS TERRITÓRIOS POÉTICO-SOCIAIS 

 O esquecimento “eu” tensionado com a (des)valorização pessoal do indivíduo, ora 

alienado pelo processo produção do trabalho, outrora pelas condições precárias 

encontrada em algumas favelas do Rio de Janeiro, dá espaço a uma querência emocional 

que permeia a produção de um espaço culturalmente heterogêneo que reconhecido, pode 

emergir conhecimentos diferenciados e valorização dos sujeitos. As narrativas assumem 

papel fundamental no reconhecimento da diversidade local, “melhores narrativas escritas 

são as contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (BENJAMIN, 1996, p. 198). 

(...) o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar 

conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos 

casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida. 

(...) Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. 

O narrador é o homem que poderia deixar luz tênue de sua narração 

consumir completamente a mecha de sua vida. (BENJAMIN, 1996, p. 

209) 

        As relações entre as experiências pessoais, sociais e no trabalho, emergem um 

mote enriquecido de possibilidades que surgem na compreensão das narrativas, à medida 

que são levadas em conta para entender melhor o meio social constituído da favela, os 

modos de vida e produção, consolidam importante função na rede do processo de 

conhecimento, é assim que a apreensão da narrativa como marca de todo arcabouço 

intelectual e cognitivo dos sujeitos, possibilita a construção de formas de práticas e 

saberes as quais convoquem os indivíduos estabelecendo novos diálogos com a 

comunidade, potencializando o processo de conhecimento do local e da comunidade 

ampliada, abrindo espaço para programas e políticas públicas ou ainda para atividades 

que convoquem a organização social civil, integrando as diversidades (MEIHY, 2011). 

O que nos interessa é a vida, com suas múltiplas sensibilidades e formas 

de expressão. A cotidiana, com todo o saber nela encerrado e que a 

movimenta por entre as belezas e percalços do dia. A sensibilidade que 

funda nossa vida consiste num complexo tecido de percepções e jamais 

deve ser desprezada em nome de um suposto conhecimento 

“verdadeiro”. (DUARTE JR., 2001, p. 22) 

 O trabalho que converge na compreensão da diversidade cultural e identidade 

social da favela, demanda a análise das dissonâncias e consonâncias do cotidiano dos 

moradores e sua relação com o espaço, mediado pela vivência que poderá emergir sentido 

as experiências aos sujeitos, possibilitando assim, a percepção de pertencimento que pode 

ser mediador das produções interculturais.   
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PRODUÇÕES NO ESPAÇO DA FAVELA: DA VIVÊNCIA A EXPERIÊNCIA 

 

 As análises que buscam compreensão das formas de conhecimento nas favelas não 

podem ser consideradas tarefa fácil, depende do entendimento de variáveis sejam elas 

urbanísticas, humanas, políticas, sociais, econômicas e até culturais, as quais permeiam a 

historicidade, bem como da diversidade de espaço que a priori se consolida nas bases da 

marginalização na tentativa de seguir ao lado do processo de desenvolvimento urbano, 

consolidando espaços como  quilombos, favela e periferia, no sentido de uma ocupação 

as margens das regras ordinárias determinadas pelos embates das lutas de classe. 

 Um espaço concebido socialmente como marginal, historicamente acolheu 

pessoas que se identificando ou não com o meio, refletiram a imagética do lugar, restando 

um legado marginal imposto ao espaço, a pessoas e de tudo então atinente a esses grupos 

que por sua vez encontrou nessas restrições sociais meios de produção próprios, seja na 

música, seja nos grafites ou pichações (emotivas ou não), sejam na dança, desenhos, em 

expressões que cada vez mais traduzem o pensamento, as posições, transmitem 

mensagens de pertencimento as quais integram o processo de sensibilização do cognitivo 

seja do indivíduo seja do grupo. 

Assim que as produções culturais e celebração na favela guardam ainda seu 

próprio caráter histórico mesclado no cotidiano do espaço dando sentido ao vivido: 

Os tempos de reza e de festa são elaborações socioculturais que unem 

aspectos sagrados e profanos da “vida de Bairro”, primeiro sob o 

comando da Igreja e, mais tarde, sob o primado da ordem pública, modo 

pelo qual o Estado foi definindo sua inserção na sociedade. (...) embora 

a reza e a festa não estivessem originalmente muito separadas, com o 

passar do tempo tenderiam a afastar-se. Ambas constituíam os 

fundamentos dos modos de ser da cultura rústica, que era 

essencialmente singela nos costumes e nos hábitos, porém portadora de 

uma simbologia ritual capaz de preencher e organizar a vida, 

inscrevendo-a numa sequência rítmica de atos. (SEABRA, 2003, p. 

232)  

 A consolidação deste “ethos” social, que atravessa o processo de conhecimento 

está relacionada à própria evolução do indivíduo em seu aspecto bio- cultural, tendo na 

emoção o núcleo que determina a “deriva cultural”. A partir da compreensão do outro, no 

acolhimento notadamente de narrativas é que se viabiliza recorrências de encontros, e 

aceitação do outro como legítimo outro, delineando contornos à convivência social, 
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emergindo o arcabouço de práticas, costumes, culturas e saberes, o que nos torna 

humanos” (MATURANA, 1997)   

 As experiências vivenciadas pelo grupo na favela geram predisposição e 

motivação para aprendizado diferenciado, consolidado no espaço informal comunitário 

(GOHN, 2010), possibilita a apreensão de valores culturais emergentes, o que contribui 

para o estabelecimento de vias que adéquam o conteúdo e a capacidade de aquisição do 

grupo otimizando essa capacidade, onde o conhecimento se consolida fundamentado nos 

experimentos produzidos no e pelo espaço, permeado pelos sujeitos da comunidade, e 

mobilizado em conjunto com as relações do meio social escoando e se (re) produzindo 

no grupo.   

(...) imagino que todo conhecimento seja fundado no sentido e derive, 

em última instância, dele ou de algo análogo, que pode ser chamado 

sensação, produzido pelos sentidos em contato com objetos particulares 

que nos fornecem idéias simples ou imagens de coisas (LOCKE, 2013, 

p. 7) 

 É desta forma que o meio, o espaço da favela se demonstra como agente 

sensibilizador, formador do processo cognitivo que encadeará experiências e vivências, 

produzindo diversidades historicamente constituídas e socialmente refutadas, colimando 

verdadeiros embates de reconhecimento das produções, as quais precedem de 

compreensão pela sociedade ampliada, na identidade dos sujeitos produzidos, garantindo 

assim a diversidade que emerge na democracia das expressões culturais comunitárias, 

onde o processo de construção do conhecimento encontra nas narrativas um subproduto 

das experiências que integram e ao mesmo tempo interage com os sujeitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A “valorização da educação informal pode se consolidar como empiria social”, 

essa a priori é a reflexão proposta, e as considerações apontadas pelo presente trabalho 

não guarda pretensão de trazer respostas, mas contribuições para reflexões que possam 

mediar à crise no paradigma da educação e de outros tantos paradigmas epistemológicos 

os quais norteiam o processo de conhecimento.  
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O reconhecimento da importância de novos espaços de reflexão para apreensão de 

práticas e saberes os quais possam re-dimensionar o conhecimento, mediado através da 

educação, seja em ambientes formais da escola, ou informais das ruas e favelas, sendo 

este último, o nosso campo de análise, traz a possibilidade não só de conhecimento de 

pedagogia alternativa, mas para além, tenta alcançar uma matriz de reconhecimento de 

identidade intercultural que possa dialogar com as produções da favela. 

O saber narrativo apresenta-se como caminho possível na concepção da produção 

de conhecimento a partir das experiências humanas e do encadeamento delas, é criação 

subjetiva onde as experiências são rememoradas, transmitidas e compartilhadas, 

impactando a rigidez epistemológica do conhecimento cientifico, que permeado pela 

busca da verdade absoluta desqualifica o papel das narrativas, direcionando a validade do 

processo de produção do conhecimento ao campo da objetividade, impingindo a crise e 

mudança no paradigma do processo cognitivo, que tenciona toda a subjetividade humana 

com a objetividade do resultado pretendido (KUHN, 2001).   

(...) paradigmas são princípios ocultos que governam nossa visão das 

coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso (...). (MORIN, 

2012, p. 10) 

 A co-existência entre a necessidade da produção do conhecimento objetivo e a 

subjetividade inerente ao humano, emerge novas formas de compreensão epistemológica, 

carreado na objetividade relativa ou na objetividade subjetiva, onde as narrativas se 

mostram instrumento hígido na produção do conhecimento subjetivo, que bem 

compreendidas e encadeadas, possibilitam a produção de instrumentos objetivos de 

conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 1957, Solano Trindade escreveu, em sua coluna do Jornal O Grupo, 

que Duque de Caxias era a Bahia sem as 365 igrejas. O escritor estava se referindo ao 

fato de que o município abriga diversos elementos afro-religiosos, como o carnaval, as 

macumbas e os candomblés espalhados pela cidade. 

Situada na região denominada como Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, foi no 

município de Duque de Caxias que diversos sacerdotes de candomblé da Bahia 

instalaram os seus terreiros. Por entender que um terreiro de candomblé é um espaço de 

memória, identidade e patrimônio, o Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque 

de Caxias, por meio do projeto “Café com História”, realiza entrevistas com praticantes 

de religiões de matrizes africana, a fim de preservar as memórias sobre os elementos 

afro-religiosos no município.  

O projeto “Café com História” é realizado desde 2001, em parceria do Instituto 

Histórico com a sua Associação dos Amigos, a fim de realizar o registro em audiovisual 

das memórias dos habitantes locais, vinculado à metodologia de História Oral, através 

de uma abordagem democrática onde se constrói uma reflexão ao longo das entrevistas 

realizadas. 

 

O INSTITUTO HISTÓRICO ENQUANTO LUGAR DE PRESERVAÇÃO DO 

ACERVO DOCUMENTAL, MEMÓRIA REGIONAL E CULTURAL 

O ano de 2018 foi marcado pela comemoração de aniversários dos 45 anos do 

Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Ainda na década de 1970, 

o então diretor da Câmara Elias Lazaroni, junto a professora Dalva Lazaroni – sua irmã, 

identificaram que havia a necessidade de ser preservar a história do município, criando a 
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partir dessa iniciativa um Instituto Histórico, enquanto anexo do Poder Legislativo, 

objetivando a preservação da memória local e sistematização da documentação histórica 

de forma democrática. 

Inaugurado em 31 de janeiro de 1973, com o nome de Instituto Histórico e 

Geográfico de Duque de Caxias, passou a ser denominado como Instituto Histórico 

Vereador Thomé Siqueira Barreto, através da Resolução 494, de 11 de Dezembro de 

1980. 

Resolução nº 494, de 11 de dezembro de 1980. / A Câmara Municipal 

de Duque de Caxias decreta e eu promulgo a seguinte Resolução: / Art. 

1º - Fica denominado Instituto Histórico “Verador Thomé Siqueira 

Barreto” o atual Instituto Histórico, órgão anexo à Câmara. / Art. 2º - A 

presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. / Câmara Municipal de Duque 

de Caxias, em 11 de dezembro de 1980. / José dos Santos Callado / 

Presidente.”. “Projeto de Resolução n° 94/80. / Considerando que o Sr. 

THOMÉ SIQUEIRA BARRETO foi eleito Vereador pela primeira vez 

em 1959; / Considerando sua reeleição; a última em 1977 quando 

exerceu a função até novembro de 1980 quando vem a falecer; / 

Considerando que por várias vezes pertenceu às Comissões Técnicas 

do Poder Legislativo Duquecaxiense; / Considerando que na qualidade 

de comerciante, em Gramacho, muito trabalhou pela sua gente, como 

pelo engrandecimento do local; / Considerando o homem querido que 

era por seus amigos, colegas e admiradores; / Considerando que como 

Vereador prestigiou grandemente o Município em todas as obras de 

vulto a citar sua colaboração no erguimento do Instituto Histórico, 

órgão ligado à Câmara Municipal; / Considerando o exemplo de 

cidadão honrado, trabalhador, chefe de família exemplar, estimado, 

querido de todos, / A Câmara Municipal de Duque de Caxias decreta e 

eu promulgo a seguinte Resolução: / Art. 1º - Fica denominado Instituto 

Histórico 

“Vereador Thomé Siqueira Barreto” o atual Instituto Histórico, órgão 

anexo à Câmara; / Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor, na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. / 

Secretaria, em 1º de dezembro de 1980. / Vereador Vilson Macedo – 

Autor 

Atualmente, o Instituto Histórico é responsável por abrigar uma quantidade 

considerável de acervo, distribuído em documentos, fotos e objetos, que fazem parte de 

uma significativa história do município de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. 

Esse acervo continua sendo ampliado com doações da sociedade civil, instituições 

públicas e privadas, acadêmicas ou não. 
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Além disso, no início de 2001, houve a iniciativa de se formar quadros técnicos para 

o setor, equipe essa que desenvolve atividades de preservação, conservação e 

processamento técnico do acervo. 

Por meio das atividades realizadas desde então, higienização, primeiras 

catalogações, pré-arranjos e levantamento quantitativo, constatou-se 

que o acervo do Instituto Histórico é constituído por cerca de 7.000 

reproduções fotográficas, 4.000 documentos textuais, 1.000 

livros/periódicos, 5.000 jornais e recortes, 300 plantas de loteamentos, 

200 quadros/molduras, 450 posters, além de cerca de 250 objetos de uso 

pessoal e vestuário – alguns deles expostos em uma mostra permanente 

para o público interessado. Além disso, o acervo recebe, 

frequentemente, doações de periódicos e outros itens documentais 

relativos à nossa história local e regional e tendo como parte do espaço 

do Instituto, as galerias de fotos dos prefeitos, presidentes do poder 

Legislativo e diretores da Câmara Municipal. Assim, a cada relatório 

elaborado periodicamente, constata-se também que o desdobramento e 

continuidade dessas atividades demonstram a real extensão deste 

acervo tão importante para a história local e regional do município e da 

Baixada Fluminense. (AMARO, p.10. 2013). 

Desde o ano 2001, são realizadas essas atividades de preservação, voltadas para o 

acervo arquivístico e bibliográfico, nas quais os documentos são catalogados, 

higienizados, devidamente acondicionados e armazenados. Todo esse processo de 

preservação é de extrema importância para disponibilizar o acervo aos pesquisadores, 

que deverão consultá-lo no espaço, pois, de acordo com o ATO nº 126/2004, da Mesa 

Executiva da Câmara Municipal, em nenhuma hipótese os documentos podem ser 

retirados do Instituto Histórico, visando, sobretudo, a salvaguarda da documentação. 

Além de se tratar de um espaço técnico de salvaguarda e pesquisa, o Instituto 

Histórico se destaca por realizar várias atividades em seu espaço físico, como 

exposições, encontros, palestras e seminários, lançamento de livros, execução de 

documentos sonoros e exibições de vídeos na sua sala de audiovisual, tendo como perfil 

um público bastante diversificado. Além disso, a Revista Pilares da História é 

publicada pela instituição, com a parceria cultural da sua Associação dos amigos, sendo 

um importante instrumento de divulgação da história e cultura da nossa região, desde 

2002, possuindo o registro ISSN 1983-0963 e sendo qualificada pela Capes/MEC, 

estando à disposição do público no portal da Câmara Municipal de Duque de Caxias. 

 

O PATRIMÔNIO AFRO-RELIGIOSO NO INSTITUTO HISTÓRICO 
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Acreditamos que reconhecer um terreiro de Candomblé como patrimônio, 

possibilita o acesso ao conhecimento daquela comunidade ao entorno, causando empatia 

e ampliando o significado e a ação de (re)conhecimento da própria identidade. Nesse 

caso, o patrimônio configura-se como uma forma de identidade e preservação da sua 

própria história e filosofia (NETTO, 2011). De acordo com Horta (1999), o patrimônio 

permite que seja possível o desenvolvimento de um conhecimento crítico através das 

experiências de manifestações culturais, possibilitando o sentimento de apropriação e 

valorização cultural para uma determinada comunidade. 

Outra questão que cabe uma atenção especial, em nosso trabalho, é ressaltar a 

memória social e local do município de Duque de Caxias, que possui muitas referências 

afro culturais; a partir do momento que lançamos uma lupa sobre a história local, isso 

nos provoca novas reflexões e abordagens. Contextualizar o processo histórico do 

município e identificar seus agentes sociais permite-nos contribuir com produções 

significativas que enriquecem a historiografia local. Essas produções também ajudam a 

agregar valor ao patrimônio histórico e cultural e ambos são de extrema importância na 

construção e preservação identitária e para elevar a autoestima da comunidade 

(ALMEIDA, 2014). 

Mesmo os rituais afro religiosos não sendo hegemônicos, vimos ao longo da 

historiografia contemporânea brasileira, terreiros sofrendo repressão. O terreiro é um 

local de resistência e conexão com os antepassados e sua identidade, é a lembrança dos 

rituais e das danças, é a retomada da memória para a volta das origens. Origens essas 

que, muitas das vezes, não estão ligadas por um laço sanguíneo, mas sim, por uma 

comunidade (SODRÉ, 1981). O terreiro de candomblé é um espaço de História e 

Memória. 

Durante entrevistas realizadas para o projeto de pesquisa “Café com História”, 

percebemos que se aproximam dos conceitos de história e memória. A memória pode 

ser seletiva, concentrando-se apenas em alguns fatos, geralmente os que interessam ao 

indivíduo. A história tem em suas relações o comprometimento com a problematização, 

com os teóricos, com as críticas e reflexões e seus fundamentos são pautados através 

das ciências metodológicas.  

De acordo com Marc Bloch, “a história é busca, portanto escolha. Seu objeto 

não é o passado. A própria noção segunda a qual o passado enquanto tal possa ser 
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objeto de ciência é absurda. Seu objeto é ‘o homem’, ou melhor, os ‘os homens’, e mais 

precisamente ‘homens no tempo’ ” (BLOCH, 2002, p. 24). 

A memória também pode estar ligada a uma relação de identidade e 

pertencimento. No âmbito das histórias de vida, a memória tem uma importante 

participação na construção de uma identidade social. Para Pollak (1992), essa relação 

precisa ser problematizada, principalmente, no âmbito da história de vida através da 

história oral. 

Compreendemos que a experiência em um terreiro de candomblé só pode ser 

vivenciada através da formação de um grupo. As experiências vivenciadas por esse grupo 

acabam criando memórias a partir de narrativas coletivas.  Os conceitos de memória 

coletiva ou memória social não devem ser confundidos com a história, até porque a 

memória é sempre vivida de maneira física ou afetiva. Ao tratarmos de memória, é 

necessário ter o cuidado para que não seja manipulada ou forjada.  Ainda de acordo com 

Halbwachs (1990), o grupo afetivo é fundamental para a memória, pois se entende que 

memória é uma narrativa pessoal e de experiência individual, ou seja, lembranças 

individuais adquiridas de forma pessoal e com uma extensa relação de afetividade. 

Acreditamos que um projeto de História Oral seja pertinente neste trabalho. O 

apoio metodológico vai nos direcionar a necessidades de reflexões sobre a relação do 

passado do terreiro e o vínculo de pertencimento e identidade de seus integrantes, seja 

por meio do terreiro ou por meio da ancestralidade. Na metodologia de História Oral, são 

realizadas entrevistas por meio de gravações em aparelhos eletrônicos. Os entrevistados 

são denominados como “colaboradores”, tendo ciência que a participação dos mesmos 

precisa ser realizada de modo espontâneo e também de que a relação entre colaborador e 

gravação é imprescindível para o registro da História Oral. 

Ao optar pela História Oral como um dos métodos para estas pesquisas, 

dialogamos com a obra de Meihy (2002). De acordo com o autor, a História Oral abre 

espaços para aspectos das camadas de manifestações coletivas não populares e, quando 

optamos por realizar esse tipo de metodologia, damos significado a essas experiências 

individuais. 

Durante as entrevistas realizadas no projeto “Café com História”, percebemos que 

de acordo com as informações de nossos colaboradores, o candomblé em Duque de 

Caxias é fruto de um processo histórico, não tendo apenas um fator comum; é um fluxo 
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migratório que ocorre dentro do próprio território espacial, que é o estado do Rio de 

Janeiro devido a diversos os fatores, sendo eles, injustiça sócioambiental quando se 

distribui desigualmente o espaço urbano, uma melhor distribuição referente ao espaço 

para a realização dos cultos, dispersão de filhos de santo, fuga de perseguições 

religiosas em casas de Candomblé que já estavam em atividades no centro da cidade do 

Rio de Janeiro, entre outros. 

Com a emancipação em 1943, Duque de Caxias vivia convivia com uma realidade 

de novas imigrações. A emancipação do município permitiu a transição do rural para o 

urbano e, a partir de meados da década de 1940, o município passou a receber 

imigrantes originários de camadas mais pobres do estado do Rio de Janeiro, nordestinos 

e até mesmo de outros estados localizados na região sudeste, principalmente, Minas 

Gerais e Espírito Santo. 

Para Almeida (2014), o surgimento de novos loteamentos em Duque de Caxias foi 

estimulado pelo deslocamento das camadas mais pobres para o município, além do 

fenômeno que foi a chegada de diversos migrantes originários de variadas regiões do 

Brasil. Em função da busca de uma melhor maneira de viver, fugindo da pobreza, 

violência, seca, e principalmente, fome.  

É exatamente nesse período, quando há um grande fluxo migratório para a região 

sudeste, que Joãzinho da Goméia chega a Duque de Caxias. No ano de 1946 e aos 32 anos 

de idade, o Babalorixá chegou ao município, acompanhado de sua mãe biológica e alguns 

filhos de santo. E foi na Rua General Rondon, do bairro Copacabana (em Duque de 

Caxias), que Joãozinho viu a oportunidade de instalar o seu terreiro (NASCIMENTO, 

2003). 

Nascimento (2003) identifica que Joãozinho da Goméia vai para o Rio de 

Janeiro porque acreditava que a região não tinha uma tradição de grandes nomes de 

sacerdotes de Candomblé; sendo assim, o Babalorixá viu nisso a possibilidade de se 

destacar no campo religioso, pois sabia que em Salvador “o campo religioso era tomado 

pela nação kêtu, não que a Roça da Goméa, tenha obtido fracasso, nada disso [...] Aqui 

no Rio de Janeiro, o campo já estava naturalmente aberto para a macumba, umbanda e 

kardecismo...” (Jornal Correio da Bahia de 31 de março de 2003 In: NASCIMENTO, 

2003. p.18). 
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Ainda, um conterrâneo de Joãozinho da Goméia,  o zelador de santo Pai Cristovão, 

da nação de Efon, chegou ao Rio de Janeiro no início da década de 1950, trazendo com 

ele o seu filho de santo Valdemiro da Costa Pinto, mais conhecido como Valdemiro 

Baiano ou Valdemiro de Xangô, fundando o seu axé no bairro Parque Fluminense, o ilê 

Ilê AséBuruLepê, em Duque de Caxias, em 1951. 

O senhor Miro nos forneceu uma informação importante sobre a nação 

Efon na Baixada Fluminense. Segundo ele, o pai espiritual dele foi o 

responsável pela vinda da nação Efon para o Rio de Janeiro. Pai 

Cristóvão Lopes dos Anjos, que tem sua casa em Duque de Caxias, no 

bairro do Pantanal. Segundo o senhor Miro essa casa foi fundada no 

ano de 1951, período em que o candomblé estava vivendo um 

momento áureo na sua existência.  

(ISAAC, 2006, p.54) 

 Com relação ao Ilê AséBuruLepê, até os dias atuais, o terreiro encontra-se em 

funcionamento e sob a liderança de Sandro Pinto, neto carnal e herdeiro religioso de 

Waldomiro Baiano,  que morreu em 2007, aos 79 anos de idade, e não viu concretizado 

o processo de tombamento do terreiro enquanto um espaço de cultura e patrimônio afro 

religioso. Até hoje, o processo de tombamento do terreiro não foi finalizado. O que nos 

faz pensar sobre as dificuldades em reconhecer e atribuir a importância das religiões de 

matrizes africana como elementos de formação identitária e cultural para a nossa 

sociedade. 

Os elementos afro religiosos e a questão da migração baiana parecem, realmente, 

ser uma característica importante para Duque de Caxias.  O município recebeu a nação 

Bamboxê (também escrito como Bangbosé) através da Yalorixá Regina Topazio, que 

igualmente a Joãozinho da Goméia e Pai Valdomiro, era de origem baiana e 

descendente da família Bamboxê da Bahia. De acordo com Gomes (2012), a história do 

tradicional Candomblé Bamboxê teve início no recôncavo baiano ainda no século XIX, 

sendo assim, a família Bamboxê teve e tem até hoje uma forte contribuição cultural e 

religiosa no Brasil. 

Mãe Regina, como era popularmente conhecida, vinha de uns dos Candomblés 

mais tradicionais de Salvador, o Bamboxê e transferiu-se para o Rio de Janeiro, aos 43 

anos de idade, no ano de 1957, fundando o Axé Ilê Yamim. Ao chegar ao Rio de 

Janeiro, Regina Topázio abriu a sua casa de santo no bairro de Cavalcante, zona norte 

da cidade (GOMES, 2012).  
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O Candomblé enquanto elemento afro religioso foi importante para o 

desenvolvimento e processo histórico de uma identidade negra em Duque de Caxias. 

Entretanto, não podemos esquecer que parte desse elemento é resultado de desigualdade 

na distribuição do espaço, proveniente de um modelo de desenvolvimento na lógica da 

cidade, de acordo com Noronha (2016), configurando-se como modelo de segregação, 

que exclui e coloca o negro em uma situação de periferização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizarmos nossas investigações, ressaltamos a importância de algumas 

considerações aqui apresentadas. Este artigo teve como proposta identificar o aspecto 

religioso e a contribuição do Candomblé em Duque de Caxias tendo como ênfase as 

contribuições costuradas ao longo do projeto “Café com História”, do Instituto 

Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias. 

A partir de todos os debates expostos, compreendemos que o município de  

Duque de Caxias tornou-se um espaço importante para se pensar nas questões como 

memória e patrimônio referente à construção da identidade afro religiosa no município. 

A abertura de terreiros de Candomblé em Duque de Caxias na década de 1940 

permite-nos afirmar que as religiões de matrizes africanas também têm um papel 

fundamental ao pensarmos na formação identitária do negro e da afro religiosidade em 

Duque de Caxias, como um município que abrange a cultura afro brasileira e detém na 

formação de seu território a característica de ser formado por múltiplas identidades. 

As religiões de matrizes africanas são uma herança identitária e cultural para o 

município de Duque de Caxias, que nos permite adquirir informações e conhecimentos 

acerca da história do lugar, fazendo com que seja possível uma maior contribuição na 

formação de sua identidade. Em vista disso, preservar a memória dos terreiros de 

candomblé a partir da História Local e Regional, é fundamental para o desenvolvimento 

sociocultural não só de quem é praticante das religiões de matrizes africanas, mas para 

toda a comunidade do entorno, a fim de promover a democracia religiosa. 
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