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RESUMO

Nessa pesquisa, estudamos comunidades alternativas que promovem práticas de
cuidado de si, cuidado com o ambiente e a comunidade. Problematizamos se nessas
comunidades existe uma ascese - entendendo o ascetismo a partir de Ortega (2008)
e Foucault (2006, 2009, 1998), o qual seria uma passagem de um tipo de
subjetividade para outra a ser atingida, mediante exercícios sobre si, ou seja, o
asceta pendula entre uma identidade recusada para outra a ser aspirada que incide
mediante uma arte de si. Essa pesquisa foi realizada por meio da análise de
arquivos, observações das práticas cotidianas e entrevistas com questões abertas, a
fim de se obter reflexões e pensamentos dos moradores das comunidades
alternativas. Para nosso estudo, escolhemos a Comunidade Alternativa de Campina,
localizada no Vale no Capão/Bahia; Comunidade de Sabiaguaba, localizada em
Fortaleza-CE; além da participação no Encontro Nacional de Comunidades
Alternativas (ENCA). A pesquisa aponta para formas de viver criadoras de novas
subjetividades, nas quais o sujeito se sente responsável por cuidar de si, dos outros
e do ambiente.

Palavras Chave: Ascese. Subjetividade.Espiritualidade.Ambiente.

ABSTRACT

In this research, we studied alternative communities that promote self-care practices,
as well as environmental and community care.We problematized if there are ascetical
practices in these communities - understanding asceticism from Ortega (2008) and
Foucault (2006, 2009, 1998), which would be a transition from one type of subjectivity
to another one to be achieved through exercises on itself, in other words, the ascetic
oscillates between a refused identity to another to be drawn by an art that focuses
itlself.This research was conducted through the analysis of files, observations of daily
practices and interviews with open questions in order to achieve reflections and
thoughts of the residents of alternative communities.For our study, we chose the
Alternative Community of Campina, located in the Capon Valley/Bahia; Sabiaguaba
community, located in Fortaleza-CE; and the National Meeting of Alternative
Communities (ENCA). The research points to ways of living that create new
subjectivities, in which the subject feels responsible for taking care of themselves,
others and the environment.

Keywords: Asceticism. Subjectivity.Spirituality.Environment.
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1 INTRODUÇÃO
A ideia de progresso material suscitada na cultura das sociedades
capitalistas após as revoluções industriais e tecnológicas parece ter anunciado à
humanidade o triunfo dos ideais de conforto e de felicidade, a fim de que os sujeitos
gozem do progresso da humanidade, graças ao poder da ciência e de suas
aplicações técnicas. Apesar da aparente felicidade prometida por corporações
capitalistas já na segunda metade do século XX, muitos movimentos sociais
mostraram-se insatisfeitos com as formas de pensamento que a sociedade
capitalista produzia e partiram às ruas em defesa da liberdade, da proteção ao
ambiente e contra os discursos que defendiam as guerras e a exploração dos
recursos naturais. Movimentos culturais1 de diversas frentes – hippies, anarquistas,
pacifistas, ecologistas, feministas, entre outros – manifestavam-se contra o modo de
vida das sociedades capitalistas, por meio do cultivo de novos projetos, novas ideias
e novos estilos de vida como meio de tomar para si a responsabilidade diante de um
mundo visto como decadente.
Alguns desses movimentos, descontentes com o sistema, permaneceram
com uma postura de protesto dentro dos moldes de vida vivenciados no sistema
capitalista; outros adotaram uma perspectiva de mudanças em suas vidas e
tentaram vivenciar esses ideais na prática. Muitas dessas manifestações aconteciam
por meio de resistências ao estilo de vida proposto pelo consumismo adotando o
desapego aos bens materiais e uma maior aproximação à natureza - almejando uma
vida permeada por práticas espirituais, onde se suscitava novas formas de se
alimentar, e morar. Surgiram várias experiências práticas, onde a inovação estava
em uma forma de viver comunitária, integrada ao ambiente e às pessoas em volta.
Entre as experiências práticas estão as “comunidades alternativas” que persistem
1

Segundo Tavares (1985),após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, os Beatniks
despontaram, entre outras razões, a partir da frustração no “progresso humano”, pois, naquele
momento, os sujeitos estavam passando por um período de pós-guerra, pela guerra fria e por um
constante clima de tensão, referente à deflagração de uma possível guerra nuclear, que ameaçava
destruir toda a vida na terra. Fora um movimento de contestação e desobediência às autoridades.
Entre suas práticas, trouxeram os conhecimentos das culturas orientais e experimentos com plantas
alucinógenas, buscando a alteração do estado de consciência. Conjuntamente com Beatniks,
apareceram os Hipsters, movimento iniciado a partir do descontentamento em relação à atitude de
pessimismo assumido pelos Beatniks. Os Hipsters aprofundaram o descontentamento ao sistema e
foram, paulatinamente, assimilados pelos Hippies, adotando estes a perspectiva de mudança no
mundo trazida pelos Hipsters, assim como as ideias e práticas propostas pelos Beatniks.
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desde os movimentos contraculturais com valores novos e diferentes dos valores
das sociedades capitalistas atuais.
Atualmente têm comunidades alternativas diversas espalhadas pelo
mundo, são comunidades rurais ou urbanas que têm tendências ecológicas,
anarquistas ou espirituais. De acordo com Tavares (1985), o movimento alternativo
brasileiro tem um órgão que procura representá-lo a nível nacional é a ABRASCA
(Associação Brasileira das Comunidades Alternativas) com sede em São Lourenço
no sul de Minas Gerais, a sua função além de congregar as comunidades, é também
organizar os encontros nacionais e regionais. Segundo Tavares (1985) com o
desenvolvimento das comunidades, surgiu em 1978, a idéia de formar pontos de
concentração comunitária, os chamados pólos ecológicos, ou seja, projeto cuja
finalidade é definir áreas geográficas de convergência para o movimento alternativo
e orientar as pessoas que procuram sair das cidades para se instalar no campo.
Surgiu especificamente a partir do projeto ecológico da Bocaina (Minas Gerais) quando os integrantes do núcleo comunitário Vale das Flores começaram a trabalhar
no sentido de fazer com que áreas vizinhas fossem ocupados por grupos
alternativos. Nessa época muita gente passou a adquirir terras na região gerando
uma movimentação comunitária. Os pontos de concentração comunitária que
surgiram nessa época estão: no sul de Minas Gerais, na Chapada dos Guimarães,
na Chapada dos Veadeiros, na Chapada Diamantina, Casemiro de Abreu, Brasília,
Serra do Roncador. Atualmente têm muitas comunidades existentes em várias
regiões do Brasil.
A intenção era uma volta ao campo, à natureza, respeitando o ambiente e
a liberdade de cada um, bem longe da proposta de vida dos grandes centros
urbanos – apontando para estilos de vida que buscam transformar a sociedade, a
partir da transformação humana.
Nessas comunidades2, encontramos uma reação às estruturas da
sociedade capitalista, buscando ficar de “fora” dos padrões de comportamento
estimulados pelo capitalismo. Essa separação das estruturas sociais modernas
compreende um estado limite, no qual os sujeitos não estão nem fora nem dentro do
2

Também reconhecidas pelos nomes de comunidades intencionais, sustentáveis, aquarianas ou
condomínios alternativos. Neste trabalho, chamaremos de comunidades alternativas, pois, segundo
E., morador de uma comunidade alternativa, “[...] quando vemos que um sistema já não satisfaz mais,
criamos um sistema paralelo para substituí-lo e é o que denominamos alternativo”. Informação
encontrada no blog: www.sustentacomuni.blogspot.com.br.
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sistema capitalista, mas permanecem temporariamente à beira, bastante despidos
dos atributos externos que os ligam às definições e classificações dos padrões de
sua cultura. Isso faria parte de um formato de vida que implicasse, segundo Boff
(2011), uma maneira de ex-istir de coexistir de navegar pela realidade e de
relacionar-se com as coisas do mundo, com a natureza. Nessas co-existência e convivência, o ser humano constrói, desconstrói e reconstrói seu próprio ser.
Nessa pesquisa, entendemos como se dá a tentativa de separação das
comunidades alternativas das grandes estruturas sociais capitalistas. Estudamos
quais os atributos adquiridos pelos sujeitos dessas comunidades que os fazem/os
tornam capazes de ficar fora de modelos de comportamento e pensamento
organizados por instituições do Estado capitalista. Pesquisamos que processo leva
os sujeitos do movimento das comunidades alternativas partirem de uma
subjetividade3 a outra.
Em observações preliminares à pesquisa, consideramos importante frisar
que uma das características principais das comunidades alternativas está em que
constituem tentativas e propostas para se obter um espaço de fluidez onde não se
cristalizam ideias, ações - transparecendo um movimento nômade de recriação
constante e em perpétua transição, onde a diversidade e auto-recriação são
celebradas. Constituem espaços fluídos, de rejeição a cristalizações nas formas de
ser e existir. É também um espaço de intenso trânsito de pessoas. Em uma
entrevista na Comunidade Sabiaguaba, no Ceará, um dos moradores ressaltou que
uma comunidade alternativa é um ambiente onde se privilegia a diversidade para
trocas de saberes e vivencias.
Nas comunidades alternativas quanto mais diverso melhor, é uma
oportunidade de aprender. O que é belo na vida não é um canteiro de flores
amarelas, mas de amarelas, roxas, lilás, vermelhas, azuis. Quanto mais
colorido for mais bonito. (Entrevista feita A. na comunidade de Sabiaguaba
em agosto de 2010).

As comunidades alternativas formam basicamente um movimento de
intensidades, desejos e práticas que não almejam chegar e permanecer em lugar
3

A subjetividade que entendemos não é concebida, a partir da psicanálise tradicional que se baseia
numa estrutura fixa do inconsciente, mas ao contrário, o inconsciente é processual e a subjetividade é
produzida por instâncias individuais, coletivas e institucionais. Nessa concepção de subjetividade, os
indivíduos estão constantemente sendo construídos e ao mesmo tempo construindo a realidade
circundante.
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algum (não pretendem se tornar instituições, organismos, corporações), pois é um
espaço onde se almeja o nomadismo, o movimento, mudanças de reflexões, sem
cristalizações de pensamentos. Arriscamos em dizer que as comunidades
alternativas constituem um campo de consistência dos desejos, formando
agenciamentos capazes de se ramificarem e assumirem os desejos vitais
assegurando-lhes suas conexões contínuas; é um campo de ações pequenas que
visa ramificações marginais ao sistema.
Nós queremos é criar nossos filhos isolados dessa loucura que agrega
multidões que envolve a ONU, que envolve o governo. Então não somos
muito chegados a esse tipo de ação não, queremos é se esconder mesmo e
ter ações locais. (Entrevista, Comunidade Sabiaguaba a Z. Julho de 2012)

Em entrevista realizada na Comunidade Sabiaguaba – comunidade
alternativa localizada em uma Área de Preservação Ambiental (APA) na periferia de
Fortaleza, constatamos, na narrativa de um morador dessa comunidade, indícios
que apontam para um desejo de uma “nova era”, onde a mesma é pautada em uma
nova forma de viver que almeja a sustentabilidade da vida.
Geralmente as comunidades buscam sair das cidades para viver melhor.
Sair desse processo agressivo do capitalismo e do consumo. São pessoas
que não conseguem lidar com a maioria, com a massa, não consegue nadar
contra a maré, então decidem sair dessa maré e se isolar. Então vão uns
quinze a vinte pessoas formar comunidades. Compram terras e vão pra um
local mais distante da cidade, mais alto possível, perto e dentro de uma
floresta, perto de uma água e vivem a auto-subisistência. Aí tem a própria
escola da comunidade, pois a ideia é uma nova educação. Educação
relacionada com a natureza, com a própria vivência comunitária e daí os
conceitos dessa nova era vão aparecendo, são conceitos de uma mudança
de vida, do reencontro com a vida. (Entrevista feita a A., em janeiro de
2010).

Grande parte dos sujeitos que integram às comunidades alternativas
acredita que um dos fatores que ocasionará uma mudança na humanidade é a
entrada de uma nova era (movimento espiritualista místico, praticado desde o início
do movimento de contracultura nos anos 60 que embasam as principais idéias e
práticas das comunidades alternativas). Para Carozzi (1999), a nova era é
compartilhada em redes de sujeitos que acontece em microagrupamentos cuja
direção de vida privilegia a autonomia, rejeitando a autoridade, o poder, a obediência
e as organizações hierárquicas e burocráticas.
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O ponto principal da nova era está no seu caráter religioso ou mais
precisamente uma espiritualidade4 sem religião que consiste em uma vontade de
desenvolver a espiritualidade de forma livre, individual, almejando um espaço interior
liberto das religiosidades tradicionais. Suas práticas direcionam, por meio de uma
“rede alternativa”, a transformações individuais nos sujeitos que ocorre mediante a
busca por uma subjetividade experienciada através de um trabalho sobre si.
Segundo D´Andrea (2000), o movimento da Nova Era, busca combinar símbolos e
práticas originários de sistemas religiosos, científicos, artísticos e mágicos. São
trabalhos sobre si que expressam a valorização da autonomia e da liberdade do
sujeito em combinação com aspectos como “autoconhecimento”, “o divino em si”,
“auto-aperfeiçoamento”, “equilíbrio harmônico interno”. Para D´Andrea, na nova era
há frequentemente a primazia do indivíduo sobre a sociedade, a qual é considerada
negativamente, o que, consideramos que poderia sugerir um ascetismo, permeado
por um cuidado especializado da subjetividade. O autor acrescenta que a nova era
valoriza o processo de elaboração e desenvolvimento espiritual, como meio de se
aperfeiçoar, objetivando a harmonia interna. Filosoficamente, tal visão corresponde
aos trabalhos de Michel Foucault sobre o trabalho sobre si mesmo, ao qual o sujeito
transforma a sua própria existência em uma obra de arte. Nesse trabalho sobre si
existe a possibilidade de se constituir um individualismo ético que está embasado
não em regras morais externas, mas em uma ética exercitada na prática consciente
da liberdade. De acordo com D’ Andrea (2000), para Foucault,a ética constitui a
prática consciente da liberdade, onde o conhecimento de si é a premissa para
padrões de uma sociedade igualitária (D’ ANDREA, 2000).
Traremos o conceito do cuidado de si trabalhado por Foucault nos textos
da Antiguidade greco-romana, que suscita, segundo este autor, um ascetismo que
traz junto a noção de cuidado de si - noção que definiu todo um corpus, uma
maneira de ser, uma atitude, formas de reflexão que constituíram um fenômeno
extremamente importante na história da subjetividade ocidental. Segundo Foucault
(2006, p. 15), “do exercício filosófico ao ascetismo cristão, mil anos de
transformação, mil anos de evolução – de que o cuidado de si,é sem dúvida um dos
importantes fios condutores”. Foucault precisamente trata de um cuidado de si que
4

É importante frisar que a espiritualidade a qual nos referimos está intimamente relacionada a busca
da liberdade interior, da busca da relação com o divino, entendendo que isso pode acontecer no
íntimo do ser humano sem se desconectar do entorno.
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não visa uma estabilidade no sujeito, mas uma arte de si que está em constante
movimento. Na Hermenêutica do Sujeito Foucault traz uma passagem de Sócrates
que profere:
O cuidado de si é uma espécie de agulhão que deve ser implantado na
carne dos homens, cravado na sua existência, e constitui um princípio de
permanente inquietude no curso da existência. (FOUCAULT, 2006, p. 10,
11).

Trabalhamos a possibilidade dos moradores de comunidades alternativas
estarem mais voltados para uma proposta de um modo de existência, no qual se
busca um trabalho de recriação de si mesmo. Trabalho mencionado na busca pelo
autoconhecimento - caracterizado em uma atitude de uma constante impermanência
(característica já citada do movimento alternativo).

Consideramos que as

comunidades alternativas constituem espaços onde existem problematizações sobre
uma vida que possibilita uma relação de si para consigo, através de um constante
exercício de liberdade interior, almejando um cuidado de si retomado por meio de
uma vivência mais integrada com a natureza e com a comunidade visando um
cuidado com o ambiente. Práticas que também expressam uma espécie de
ascetismo ao buscar um trabalho sobre si vivenciado em uma situação de
afastamento da sociedade, mas ao mesmo tempo de comprometimento com um
novo estilo de vida. Nesse contexto, um morador da Comunidade Alternativa de
Sabiaguaba relatou-nos o que seriam os três pilares das comunidades alternativas,
como veremos - o cuidado de si, dos outros e do planeta:
Na base de todas as comunidades alternativas estão três coisas. A primeira
é a busca da saúde física e emocional, seja pelo autoconhecimento, seja
pelo exercício de yoga, meditação e alimentação vegetariana. Não conheço
nenhuma comunidade alternativa que coma carne. Também práticas
espirituais que levam a uma vida mais tranquila, sem stress. A segunda é o
interesse enorme pela ecologia e no meio ambiente. A terceira é estimular
trabalhos comunitários que envolva um grupo fazendo as coisas juntos
como: criar os filhos, fazendo uma escola para eles; juntar todos para um
mutirão na construção de uma casa para um novo morador; plantar e colher.
Enfim a vivência comunitária partilhada para não cair no isolamento de uma
pessoa só. São todos projetos comunitários. (Entrevista feita a Z. na
Comunidade Alternativa de Sabiaguaba em julho de 2012).

A partir das três bases apresentadas, permeadas por uma atividade
interna e pelo conhecimento espiritual vivenciados mediante uma tentativa de
afastamento das grandes estruturas sociais, constatamos a possibilidade de estar
havendo um tipo de passagem a um novo pensamento ascético vivenciado a partir
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das práticas da nova era e de uma busca por uma ética da existência. E é deste
ascetismo, precisamente, que trataremos nesta pesquisa, cuja proposta está
embasada em um exercício que não constitui uma renúncia de si, mas sim na
passagem de uma subjetividade a outra – a ser almejada –, processo que supomos
estar ocorrendo por meio de práticas e exercícios de cuidados consigo próprio, com
a comunidade e com o Planeta.
É importante frisar que ascese tratada não está relacionada ao sentido de
uma moral da renúncia, mas de um exercício de si sobre si, através do qual o sujeito
procura se elaborar, se transformar para atingir certo modo de ser. Diferentemente
da visão de Max Weber sobre ascese em a Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo, a ascese em Foucault (2006) não se propõe à retirada do sujeito do
mundo com o intuito de atingir um estado tal que possibilitasse uma ascensão a uma
realidade transcendente, mas sim uma transformação do sujeito por ele mesmo no
interior do mundo.
Segundo Ortega (RAGO; ORLANDI; NETO,2002), para Weber, a ascese
conduz a racionalização completa da existência, desse modo, o que Weber chama
de ascese, Foucault chama de disciplinamento do corpo. Para Foucault, à ascese é
uma alternativa à disciplina, compõe uma constituição de si ativa e autônoma, que,
mediante uma arte de si, conduz o sujeito à liberdade.
Fries (1970) traz-nos uma descrição da origem da ascese, abordando que
o ascetismo não é de origem cristã, mas clássica, helenística; foram Clemente de
Alexandria e Orígenes que trouxeram o conceito para o vocabulário cristão. Ascese,
em Homero e Heródoto, foi apresentada como uma obra artística ou um trabalho
técnico, em seguida, como uma atividade física. Em Tucídes, Xenofonte e Platão,
ascese apareceu como uma atividade física acrescentada a um sentido espiritual e
moral, ou seja, era considerada como o adestramento da inteligência e da vontade.
Segundo Sócrates (FRIES, 1970), o homem, para ser piedoso, justo e
corajoso, deve exercitar o equilíbrio (o bom senso) e evitar a indisciplina. Para
Epíteto, nos estoicos, a ascese surgiu como uma abstinência, a fim de se alcançar o
controle dos pensamentos e instintos para libertar-se do desejo desregrado. A partir
dessa noção, a abstinência tornou-se uma prática indispensável na ascese. O
significado religioso apareceu em Píndaro, em Isócrates e nos pitagóricos,
especialmente em Filão Alexandrino, que relaciona a ascese ao seu percurso
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salvífico, filosófico-religioso, ou seja, à contemplação, à mística, à visão divina. De
acordo com seu pensamento, a ascese é indispensável para a mística, pois por ela o
homem se desata do apego ao mundo material e visível.
Ainda de acordo com Fries (1970), a partir desse entendimento da
ascese, Clemente de Alexandria e Orígenes atribuem o sentido ético-religioso. Para
eles, o fim da ascese é a união com a gnose, com Deus, na contemplação mística.
Disso proveio a razão pela qual ela deve ir além das concupiscências e paixões; e
recorrer à verdade, ao logos, a Deus, com constante recolhimento, meditação e
oração. Para os alexandrinos, a ascese era o exercício das virtudes, do
conhecimento, da verdade, era a superação das paixões, penitência e continência.
Em Orígenes, acrescentou-se o aspecto da mortificação e da abstinência corporal.
Em Clemente, surgiu, em primeiro plano, o exercício das faculdades da alma. O
conceito de ascese adentrou no vocabulário cristão e, com o passar do tempo, foi
adotado como termo técnico para indicar a vida monástica, juntamente com as
expressões que indicam renúncia, permanecendo o caráter de exercício, constância
e firmeza no modo de viver.
Ortega (2008) também problematizou o termo ascese, articulando-o com
o pensamento da cultura helenística. Para esse autor, a ascese configura o
deslocamento de um tipo de subjetividade para outro, a ser atingido por meio da
prática ascética, ou seja, o asceta pendula entre uma identidade recusada e outra –
a ser aspirada –, a qual incide mediante exercícios. De acordo com Ortega (2008),
as formas de subjetividade visadas pela ascese podem divergir ou não das
identidades prescritas social e culturalmente. Na Antiguidade helenística, havia
divergência, uma vez que o self era almejado nas práticas de si e representava um
desafio aos modos de existência social e cultural, configurando resistência.
Ainda segundo Ortega (2008), a ascese sugere uma reestruturação das
relações sociais, desenvolvendo vínculos alternativos nos quais, geralmente,
encontra-se em conflito com os arranjos sociais dominantes; mas ascese também
pode representar um fenômeno social e político, uma prática social. Dessa maneira
apresenta-se o ascetismo nos estóicos, cujo exercício transparece na intensificação
das relações sociais. Apesar da apresentação de ascetas e eremitas como solitários,
nos estóicos, a maioria dava um suporte comunitário, tendo uma função política
fundamental e funcionando como mediadores e intercessores nas estruturas
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governamentais. Esses ascetas ressaltavam a solidariedade do grupo, tornando-se
acessíveis às necessidades da comunidade.
De acordo com Ortega (2008), a ascese está ligada à vontade e
representa o exercício da vontade. Para os estoicos, stulto é o indivíduo que não
cuida de si, que não possui constância de vontade. Ele é incapaz de querer de forma
adequada. Sêneca (apudFOUCAULT, 2006) abordou a ideia de “agitação do
pensamento”, denominada de stultitia. Stultos é o sujeito que não tem cuidado
consigo mesmo, aquele que está à mercê e aberto ao mundo exterior, deixando as
representações do mundo penetrar e misturar-se em seu interior, em seu espírito,
ficando aberto não somente ao que vem de fora, mas ao que vem dentro, ou seja, a
seus pensamentos e sensações. O stultos é aquele sujeito que quer várias coisas ao
mesmo tempo, coisas até contraditórias, como glória e paz de espírito, e não
apresenta um querer único, constante e intenso.
No estado diverso do stulto, está o sujeito que quer livremente e sempre:
é o sujeito que não fica à mercê das representações exteriores e interiores. Foucault
(2006, p. 164) explica: “[...] que objeto é este que se pode querer absolutamente, isto
é, sem colocá-lo em relação com qualquer outro? O eu.”. Esse sujeito, diverso do
stulto,é o sapiens, pois este tem o objetivo da sapientia, ou seja, a busca pelo eu,
pelo querer livre e absolutamente a si mesmo, sem se deixar levar por
representações exteriores e desejos de autoapreço. A ascese está a serviço da
vontade livre, a qual é distinta da vontade do stulto, que é fraca, limitada,
fragmentada e que não é capaz de ter constância em sua prática ascética. Por isso,
é uma concentração atlética o exercício da ascese. Deleuze (2008, p. 108) explica o
que fizeram os antigos gregos com suas subjetividades:
Dobraram a força, sem que ela deixasse de ser força. Eles a relacionaram
consigo mesma. Longe de ignorarem a interioridade, a individualidade, a
subjetividade, eles inventaram o sujeito, mas como uma derivada, como
produto de uma subjetivação.

Para Sêneca (apudFOUCAULT, 2006), o “cuidado de si” pressupõe o
cultivo de um sujeito livre, não mais à mercê do que acontece no exterior, mas, como
expressa Deleuze (2008), um sujeito produto de uma subjetivação, ou seja, que
expõe sua singularidade ao passar pelos processos de subjetividade de sua época;
ultrapassando o estado de sujeito condicionado – uma vez que se torna operador de
sua condição humana, por meio da contínua e intensa busca pelo governo de si – e
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proporcionando a possibilidade de resistência a formas massificadoras de “ser e
existir”, pois o filósofo5 realiza a constituição de si próprio na relação com os outros.
Notemos que o “cuidado de si” implica no “governo de si”, o qual consiste
em uma recriação de si mesmo, trazendo consigo uma potência criativa que recusa
os quadros de subjetivação contemporâneos. Nesse modelo da cultura de si, os
sujeitos podem recriar suas próprias práticas e, dessa maneira, conseguir alcançar
brechas no sistema de subjetividade dominante, ao não se enquadrar às formas de
ser preestabelecidas, tornando-se um movimento de resistência.
Apesar de o ascetismo se apresentar como um fenômeno universal, posto
que se tenha manifestado em diversas culturas, neste trabalho, tomaremos, como
parâmetro, o ascetismo greco-romano, estudado por Foucault (1998, 2006, 2009),
segundo o qual a ênfase é dada na relação dos exercícios ascéticos, os quais o
sujeito se encontra como objeto a se conhecer, por meio de práticas que visam
transformar seu próprio modo de ser em liberdade. Segundo Ortega (2008), Foucault
trouxe uma genealogia da ascese em suas diferentes manifestações e em suas
formas de subjetivação e práticas de si, para elaborar a história das subjetividades.
Em Foucault (1998), vemos práticas conceituadas como “cuidado de si”
vivenciadas na cultura greco-romana da Antiguidade, na qual havia um conjunto de
práticas que se pode chamar de artes da existência. Deve-se entender, com isso,
práticas refletidas e voluntárias, ou seja, vivenciadas em liberdade, através das quais
os sujeitos não somente fixaram regras de conduta, mas também procuraram
transformar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra de arte. Segundo
Foucault (2009), consistia em ser capaz de abster-se do supérfluo, constituindo
sobre si uma sabedoria, como forma de medir e de confirmar a independência do
que se é capaz a respeito de tudo aquilo que não é indispensável e essencial.
Essas práticas de exercícios sobre si exigiam a renúncia aos prazeres
como meio de se obter a virtude e a liberdade. A abstinência do dispensável já
acontecia e acontece em diversas partes do globo terrestre, mas, na Antiguidade
greco-romana, Foucault (2006) denomina essas práticas de ascese. Segundo
Foucault (2006), MusoniusRufus dizia que aquisição da virtude implica em duas
coisas: um saber teórico (epistémetheoretiké) e um saber prático (epistémepratiké).
5

O filósofo atual não é o mesmo filósofo da Antiguidade. Na Antiguidade, qualquer sujeito cidadão
que refletisse era considerado filósofo.
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Este saber prático só podia ser adquirido por meio do esforço, do zelo, do
treinamento, ou seja, por meio de uma askesis. Tal prática é uma idéia bastante
antiga na arte de si, é uma ideia encontrada em textos de Platão, porém, no período
I e II, havia uma prática de si cujas dimensões são consideráveis.
O que caracterizava a áskesis, no período helenístico, é que, apesar da
austeridade da renúncia, da interdição, ela jamais estava ligada à obediência a uma
lei, mas estava conectada a uma prática que ligava o sujeito à verdade. Isso
consistia em saber em que medida o fato de conhecer e praticar a verdade permitia
ao sujeito não só agir como devia, mas ser como devia e como queria ser, sem
necessitar de subterfúgios ligados aos prazeres, ou seja, implica na “[...] constituição
do sujeito como fim último para si mesmo, através e pelo exercício da verdade.”
(FOUCAULT,2006, p. 385). A ascese não significava obediência à lei, mas
espiritualidade do saber - era prática do exercício da verdade, o qual não constituía
a renúncia a si, mas uma constituição de si que fosse plena, autossuficiente, de tal
forma que o sujeito possuísse felicidade para consigo próprio. Nunca era a renúncia
a si. Ao contrário, era dotar-se de algo que não se tinha, como uma Paraskeué, ou
seja, uma preparação, ao mesmo tempo, aberta e finalizada do sujeito para os
acontecimentos da vida, para um futuro constituído de acontecimentos imprevistos.
Tratava-se de preparar o sujeito para aquilo com que ele podia se deparar, não de
maneira a superar os outros, nem se superar, mas de ser mais forte perante aquilo
que poderá acontecer, isto é, a todas as circunstâncias da vida.
Para Foucault (2006), essas práticas do “cuidado de si” eram movidas por
grupos, alguns fechados em si, assumindo o caráter de organizações de
fraternidade, escolas, seitas e comunidades. Essas práticas eram ritualizadas e
relacionadas à espiritualidade, na busca por uma “tecnologia de si”, para se alcançar
o divino em si,6 e eram realizadas em pequena escala e não nas grandes estruturas
sociais. Como sugere Foucault (2006, p. 145): “De todo modo, porém, é nestas

6

Entre essas práticas, citamos os ritos de purificação, a concentração da alma, o retiro e a
resistência. Os ritos de purificação consistiam em purificar para se entrar em contato com os deuses
ou ligar-se ao cosmos, a fim de compreender“a verdade”; a concentração da alma incidia numa visão
que enxergava a alma como uma espécie de pneûma, que poderia ser dispersa, era preciso
concentrar e recolhê-la para não se expor ao perigo exterior, para isso, havia exercícios, entre eles,
os exercícios respiratórios, que permitiam concentração; o retiro era a necessidade de se ausentar
sem sair do lugar, com a finalidade de não mais sentir as sensações; a resistência consistia em
resistir às tentações dos sentidos, por exemplo, à fome, ao frio, às dores, às necessidades dos
prazeres sexuais e gustativos. (FOUCAULT, 2006).
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separações, ou melhor, neste pertencimento a uma seita ou um grupo, que o
cuidado de si se manifesta e se afirma. Não se pode cuidar de si, por assim dizer, na
ordem e na forma do universal.”
Os sujeitos das comunidades alternativas tentam(re) criar formas de vida
que os possibilitem construir novas subjetividades, as quais configurem forças
potenciais humanas de relacionamento consigo próprio e com o ambiente, de tal
modo que acreditamos existir uma forma de ascetismo atualizado. Logo, apontamos
para a existência de formas alternativas de pensar, as quais tentam resistir às
estruturas normativas da sociedade. Buscamos compreender os processos de
cuidado consigo que propiciam a transformação do sujeito em si, com os outros, com
a sociedade e ecossistemas.
Pensamos o conceito de “cuidado de si” e as tentativas de “governo de si”
como formas de recriação de si próprio, as quais possibilitam revelar potências
criativas que recusam sociedades nas quais o sujeito não é livre para seu pleno
desenvolvimento e não tem controle sobre si próprio. Nossa pesquisa é a proposta
de uma nova cultura de si, trabalhada nas comunidades alternativas, onde supomos
encontrar sujeitos que tentam governar suas próprias vidas e, nessa tentativa,
conseguir alcançar brechas nos processos de subjetivação da sociedade capitalista,
resistindo ao pensamento deste tipo de sociedade no que concerne ao estimulo ao
consumo e à degradação ambiental. De acordo com os depoimentos colhidos nas
próprias comunidades, as formas utilizadas na produção de mercadorias, nas
sociedades capitalistas, estão devastando o ambiente de forma cada vez mais
intensa. Além de outros mecanismos, essa produção necessitaria do estimulo a um
consumo constante e desenfreado.
As comunidades alternativas seria um meio de mostrar para as pessoas que
elas podem viver com mais simplicidade e menos posse, menos aparelhos e
objetos. A vida moderna é uma quantidade enorme de coisas. [...] é uma
dependência de esquemas que aprisionam você em ilusões de que você
tem que ter isso e tem que ter aquilo. [...] O capitalismo contribui com o
esgotamento das coisas, pois a meta é sempre o crescimento. [...] Que
história é essa desse crescimento eterno? Onde vai parar isso, porque isso?
Então é uma prática que leva ao esgotamento, não leva a sustentabilidade
da vida. (Entrevista a Z. Comunidade Sabiaguaba, julho, 2012)

Nas narrativas e práticas de moradores das comunidades alternativas,
encontramos indícios que nos fizeram refletir sobre o aparecimento de uma nova
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prática ascética nas comunidades alternativas, quando eles referem-se a uma
distinção entre o modo de vida que vivenciam, mesmo nas comunidades urbanas e o
modo de vida das grandes estruturas sociais. As comunidades alternativas sugerem
uma maneira de viver que indica um exercício disciplinar alimentar e corporal 7 e, em
alguns casos, uma experiência espiritual, a qual se busca a liberdade. Segundo
Contepomi in CAROZZI, 1999), para os seguidores da nova era, a liberdade é a
chave da transformação, ou seja, a autêntica liberdade se encontra no interior do
sujeito acessada, por meio da pratica do desapego - principalmente ao romper com
vínculos culturais, ideológicos e emocionais que permeiam as histórias de vida. A
liberdade seria o poder de criar a si próprio, converter-se na própria consciência.
Segundo a autora para os adeptos de grupos terapêuticos da nova era, a mesma é
anti-dogmática, anti-autoritária e luta contra ortodoxias e obediências as hierarquias
sem consenso: “apenas devo obedecer ao mestre interior, fonte de verdade e
sabedoria”. (CONTEPOMI in CAROZZI, 1999, p. 137).
Essa vivência alternativa é buscada intencionalmente, por meio de um
processo no qual o objetivo apresentado pelos moradores dessas comunidades, é
se “desnundar”, para, enfim, permanecer livre e ter um contato aberto ao outro. Essa
experiência desenvolve-se por meio de uma mudança no modo de ser do sujeito,
pois somente assim viveria, intencionalmente, em uma comunidade alternativa,
como veremos na seguinte entrevista:
Dentro da comunidade intencional talvez viva essa pessoa que não tem
intenção, não vive a vivência intencional. Elas estão vivendo a vivência
alternativa que é o primeiro patamar. A vivência intencional está acima pra
essas pessoas mesmo que estão vivendo mesmo com a intenção de viver.
Têm pessoas que acham bonito, querem viver aquilo ali, mas tem um
processo, ele não cai de pára-quedas ali. Tem um processo. Tem que se
despojar, se desnundar. Por que no encontro de comunidades alternativas
as pessoas tiram a roupa pra tomar banho juntas? Porque é uma forma de
se desnundar. Estou aqui de corpo inteiro pra você me ver como eu sou. A
intenção é essa: você se abrir, não ter medo e o outro não ter medo de
7

O ex-empresário paulista N., de 57 anos, ex-dono de uma agência de turismo de São Paulo, após
ser vítima de um assalto e ter ficado refém por oito horas, decidiu mudar de vida e sair da forma como
a maioria dos sujeitos ocidentais modernos vivencia seus cotidianos.Hoje, o ex-empresário integra,
com outras 800 pessoas, a comunidade Ecologistas Sem Fronteiras, na Aldeia da Paz. Sua rotina
atual é acordar às 6h, praticar meditação, ioga ou uma arte marcial até às 7h, depois, tomar café e
começar a realizar suas tarefas. Todas as refeições da comunidade são orgânicas, sem resíduos
tóxicos. Não são consumidas carnes, bebidas alcoólicas e enlatados. Sabonete industrial também
não entra no acampamento – os sabonetes utilizados são biodegradáveis, à base de ervas e raízes.
Antes das refeições, acontece a “roda”, momento em que são divididos os grupos para a realização
das tarefas do acampamento. (Informações encontradas no site: www.jornalpequeno.
com.br/2009/1/29).
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você. As pessoas podem fazer essa experiência de viver comunitariamente
numa comunidade intencional que é tempo. (Entrevista feita a A., na
Comunidade Alternativa de Sabiaguaba, em janeiro de 2010).

Depender do consumo de mercadorias para o bem estar, exclui a
liberdade, uma vez que se abster do supérfluo constitui uma forma de soberania
sobre si, ou seja, não depender de modo algum da presença ou ausência. Em uma
entrevista realizada na comunidade, perguntamos se viver sem consumir bens e
serviços estimulados e vivenciados nas grandes estruturas sociais configura uma
privação. A resposta foi esta:
Pra nós não é privação não. Não entendo como privação, entendo como
uma alegria não depender dessas coisas, nossa é muito bom viver da terra,
consumir coisas locais. Quanto minha saúde melhorou, quanto eu me sinto
melhor, quanto minha pele melhorou, meu intestino funciona melhor, a
minha cabeça conseguiu entender coisas que antes eu nem imaginava. [...]
Tem uma frase que exprime: aquele que é livre de apegos é mais livre.
Quanto menor é o número de necessidades mais livre você é. (Entrevista
feita a M. na Comunidade Campina em agosto de 2011).

Uma forma de viver apenas com o essencial, cuja intenção também é a
busca por independência e liberdade, foi presenciada por nós em julho de 2005, ao
participarmos de um dos encontros realizados pelas comunidades alternativas em
Jijoca, localizada no Estado do Ceará. Nesse encontro, tivemos a oportunidade de
observar moradores de comunidades alternativas que praticavam uma espécie de
“viver de luz”. Essa prática consiste em sobreviver sem alimentos, sem que a comida
ou mesmo a água sejam necessárias, tentando, por meio de disciplina e de esforço,
viver somente do prana (a força vital, cósmica, do Hinduísmo) e da luz solar. Há um
processo de 21 dias no qual o sujeito percorre até conseguir chegar a viver apenas
de luz. Nesse estágio, segundo os praticantes, começa-se a ter os sentidos
apurados, o que provoca mudanças na forma de ser do sujeito.8
Trabalharemos com a hipótese de que existe a tentativa de uma “nova
roupagem do ascetismo” nas comunidades alternativas, a qual se apresenta em
forma de resistência9 ao capitalismo moderno, no que concerne à degradação do
8

A prática de jejuar já existia no Hinduísmo, mas foi popularizada pela australiana Ellen Greve.
Informações obtidas no site: www.vivendodaluz.com.
9

Para Foucault, o poder não reprime, mas sim disciplina, atua nas subjetividades, contribui na
produção dos comportamentos e dos desejos, organiza espaços, controla o tempo, mantém a
vigilância no olhar de todos para todos, produz saber, enfim, produz sujeitos sujeitados. Todavia, não
consegue aniquilar a capacidade dos sujeitos de se contrapor a esses efeitos. Isso implica que existe,
constantemente, em tempos e lugares, um movimento de resistência.
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ambiente e ao estímulo ao consumo desenfreado; uma vez que são resgatadas, na
cotidianidade dessas comunidades, vivências outras em relação o cotidiano das
referidas sociedades. Podemos constatar na fala de sujeitos que vivem essas
experiências, que eles próprios sentem-se resistentes:
Eu me considero resistência. Eu acho que é a minha revolução. Acho que
estou fazendo a revolução da nossa era, da nossa época. Se antigamente a
revolução era contra os militares, contra um sistema opressor, como um
sistema declaradamente opressor, agora acho que é um sistema
veladamente opressor. Agora ele é na verdade muito opressor e a gente
sabe disso. Só que o capitalismo encontra ganchos, pior ele vai se
moldando assim como um monstro e agora a gente tem que ter resistência
e as resistências vai ser de formas diferentes. A resistência armada já era
não dá mais. (Entrevista feita a M., na comunidade Campina, em agosto de
2011).

Para tratar da resistência ao capitalismo moderno, Rolnik (2008)
desenhou um percurso que compreende desde 1960 até 1970 e no qual apareceram
vários movimentos culturais que problematizaram o sistema e colocaram em crise o
modo de subjetivação dominante, pondo em cheque todo o regime fordista do pósguerra e fazendo problematizar os comportamentos de então. Um exemplo desses
movimentos são os hippies, que serviram de inspiração às comunidades
alternativas. Na atualidade, parte desses movimentos foi apropriada pelas políticas
de subjetivação do sistema, isto é, as mudanças trazidas no período de 1960/70
foram consolidadas por meio de uma subjetividade flexível. A liberdade experimental
trazida por esses movimentos não só foi bem recebida pelos sistemas, mas,
inclusive, insuflada. A liberdade de criação que parte dos sujeitos das sociedades
modernas experimenta, hoje em dia, não é mais movida pelas escutas das
sensações provindas do corpo vibrátil em consonância com o mundo; o que guia os
sujeitos, nessa flexibilidade pós-fordista, é a identificação com as imagens do mundo
trazidas pelas publicidades movidas pelo consumo, ou seja, o que se consome é um
estado paradisíaco que, agora, está neste mundo, por meio do consumo de
mercadorias e serviços.
Essas imagens/consumo de paraísos contribuem para a cegueira
contemporânea, ou seja, essas imagens resgatam as energias vitais de alguns
sujeitos e as direcionam para a ilusão de se viver em um paraíso, onde se
consomem mundos virtuais de signos, expressos por meio do consumo de objetos e
serviços. Essa ideia de paraíso perdido, construído pela cultura Ocidental, é o que
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proporciona a recusa à vida em sua natureza imanente de contínua criação. Foi
exatamente essa versão de paraíso terrestre que foi apropriada pelo capital.
O capitalismo incorporou os modos de existência que esses movimentos
trouxeram nos anos de 1960/70 e apropriou-se das forças subjetivas e das potências
de criação que até então se emanciparam na vida social. Muitos sujeitos que outrora
participavam desses movimentos potencialmente criadores, deslumbrados com sua
força de criação transgressiva, caíram na “armadilha do capitalismo”, tornando-se
produtores e concretizadores do mundo fabricado pelo sistema, porém, em uma
outra roupagem, voltada para o estímulo ao mercado consumidor.
Então, perguntamo-nos: será que os moradores de comunidades
alternativas sabem dessas apropriações de subjetividades e por isso buscam novas
vivências em suas experiências cotidianas, as quais escapam da serialização
capitalista? Talvez, há algum tempo, esses sujeitos percebam que o capitalismo vem
transformando o planeta em um gigantesco mercado de consumidores exploradores
dos recursos naturais.

Por isso, essa situação vem se modificando, e essa

mudança, transparecendo mais fortemente nas estratégias de resistência individual
e coletiva, provindas de uma geração de sujeitos que não se identifica com o modelo
capitalista. Rolnik (2008, p. 41) propõe que esse processo de criação orienta-se por
uma ética de sustentação da vida:
O que distingue tais éticas é o mesmo “porém” que assinalei anteriormente
ao referir-me à diferença entre a subjetividade flexível, inventada nas
décadas de 1960/70, e seu clone, fabricado pelo capitalismo pós-fordista.
Essa diferença está na estratégia de criação de territórios e, implicitamente
na política de relação com o outro; para que esse processo se oriente por
uma ética de afirmação da vida, é necessário construir territórios com base
nas urgências indicadas pelas sensações – ou seja, os sinais da presença
do outro em nosso corpo vibrátil.

Mas, para pensar na resistência nas comunidades alternativas e no
exercício sobre si próprio, recorremos, nesta pesquisa, ao conceito de “cuidado de
si”, trazido por Foucault (1998, 2006, 2009) que configura uma estilística de vida que
visa governar as paixões, desejos e apetites, tal qual uma vida voltada para o
ascetismo. Esse exercício de pensar a resistência é importante, pois, para Foucault
(2006, p. 306): “Talvez seja esta uma tarefa urgente, fundamental, politicamente
indispensável, se for verdade que, afinal, não há outro ponto, primeiro e ultimo, de
resistência ao poder político senão na relação de si para consigo.”.
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Para refletirmos sobre a relação da resistência com o exercício do
ascetismo, levantamos algumas questões: Como repercute, na atualidade, esse
“exercício sobre si”, prática recorrente no ascetismo, nos componentes das
“comunidades alternativas”, ou seja, qual o formato que esse exercício adquire na
constituição das subjetividades dos integrantes das “comunidades alternativas”?
Como esses exercícios repercutem nas formas de resistência alavancadas pelos
integrantes das comunidades alternativas, quando buscam permanecer às margens
dos arranjos do sistema social capitalista, segregando-se voluntariamente em
comunidades, buscando sabedoria nas relações entre si e a natureza cuidar de si,
dos outros e do planeta?
As indagações podem nos auxiliar a compreender as possibilidades para
esses sujeitos pensarem a si mesmos como sujeitos inventivos de uma nova vida.
Pretendemos compreender, nesta pesquisa, mais do que apenas viver em
comunidades

apartadas

dos

centros

urbanos;

tentaremos

abranger

as

subjetividades, a busca por uma relação que visa ao cuidado de si, dos outros e do
Planeta, configurando um “novo ascetismo”.
A pesquisa tem como referência o Encontro Nacional de Comunidades
Alternativas (ENCA)10; os arquivos existentes na Comunidade Alternativa de
Sabiaguaba, Fortaleza/CE, a respeito de trocas de informações e reflexões feitas por
moradores de diversas comunidades alternativas. Além de visitas às comunidades
de Sabiaguaba (Fortaleza/CE), Campina (Bahia). Nas idas a essas comunidades
alternativas e ao ENCA, por meio de entrevistas e observações das práticas,
trataremos não apenas de descrever essas práticas das comunidades alternativas,
mas trataremos também do pensamento produzido pelos moradores e dispostos em
“outros” discursos, nos quais são questionadas as relações entre ambiente e
espiritualidade.
A técnica de pesquisa que utilizamos foi a observação participante
artificial, onde, segundo Gil (2009), o observador assume, pelo menos até certo
ponto, o papel de um membro do grupo se integrando a fim de realizar a
10

O Encontro Nacional das Comunidades Alternativas (ENCA) acontece no mês de julho, uma
semana antes da noite de lua cheia, em qualquer parte do Brasil, localizado em local afastado do
meio urbano, próximo a uma lagoa, cachoeira ou rio. De acordo com texto encontrado no arquivo da
Comunidade Alternativa de Sabiaguaba, o ENCA surgiu em 1978, com a finalidade de unir todos os
grupos com propostas semelhantes intentando lhes possibilitar a troca de experiências sobre suas
vivencias comunitárias, como alimentação, educação, tecnologias alternativas, espiritualidade, saúde
e terapias. O ENCA é o porta-voz do movimento alternativo e da proposta de viver numa comunidade.
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observação.

Realizamos

entrevistas

informais,

onde

abordamos

diversas

perspectivas oferecendo uma visão aproximada do movimento alternativo, por isso
procuramos informantes-chaves com maior conhecimento e experiência.
Neste trabalho as entrevistas nos revelam um saber tão importante
quanto às teorias, por isso apresentamos as falas dos sujeitos da pesquisa
concomitantemente dialogando com os autores que constam na referência
bibliográfica. Para Foucault (2008), as massas não necessitam dos intelectuais para
saber, pois sabem perfeitamente, até melhor que eles, todavia existe um sistema de
poder que barra, proíbe e invalida esse discurso e esse saber. Por isso utilizamos a
própria fala dos moradores das comunidades alternativas para traduzir o
pensamento e o saber do movimento.
No primeiro capitulo, fazemos uma apresentação das comunidades
alternativas de Sabiaguaba e Campina, assim como uma breve explanação sobre o
que é uma comunidade alternativa; No segundo capítulo, fazemos uma descrição do
ENCA 2013 com algumas considerações.
No terceiro capítulo, a ética e o cuidado de si, a arte intencional de viver
em liberdade, nós inicialmente tratamos de uma perspectiva sobre a resistência ao
poder, para tanto, faremos um percurso sobre a noção de poder em Foucault, a fim
de compreender o processo de subjetivação, mediante uma ascese na Antiguidade
grega. Em seguida tratamos de compreender as relações do pensamento antigo
com a ética - discutiremos o que nas remotas técnicas gregas do “cuidado de si”
sobre a governamentabilidade de si e dos outros como meio de obter a “salvação”
perante as “afetações exteriores” suscitam um pensamento ético. Posteriormente
chegamos à maneira como o cristianismo se apropriou do termo salvação e o
redirecionou para outro contexto, onde a prática da busca da “salvação” estava
permeada por códigos morais que agiram sobre as subjetividades, criando uma
penumbra, onde apartava os sujeitos de uma “governamentabilidade” de si.
Tratamos dos diversos momentos históricos, onde os sujeitos da modernidade
apartaram-se de uma relação de “governamentabilidade” de si e de suas relações
com “o poder” sobre suas vidas. A seguir, abordamos como os componentes das
comunidades alternativas tentam vivenciar questões éticas individuais e ambientais,
de modo a poder reinventar uma prática da liberdade e resistência ao poder.
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No quarto capítulo, a ascese do corpo, nós tratamos de um tipo de ascese
que sugere um universo alternativo que se contrapõe o status quo dos arranjos
sociais estabelecidos. Por isso traremos como parâmetro o ascetismo ligado ao
corpo trazido pela cultura helênica e helenística 11, pois traz em seu cerne também a
característica

de

resistência

cultural.

Resistência

que

acreditamos

serem

vivenciadas em um tipo de ascese do corpo ligada as comunidades alternativas
atuais - cuja origem remonta ao movimento das comunidades alternativas iniciado
nos anos 60 - composto de manifestações heterogêneas que se exprimem no plano
social, filosófico e espiritual - se apresentando como uma reação à padronização, à
competição e à individualização da cultura convencional. Fizemos um percurso pela
ascese epicurista por trazer uma dimensão ascética aliada ao corpo. Em seguida
tratamos do corpo no movimento alternativo, onde constituem práticas que
possibilitam e promovem a liberdade do corpo, emancipando-o e tornando-o um
veículo de liberação reflexiva dos desejos - reações aos disciplinamentos.
No quinto capítulo, o primitivismo e a ligação com a vida. Inicialmente
tratamos da discussão sobre o século XVII, quando o filosofo, matemático, René
Descartes influenciou a ciência moderna e contribuiu, a partir da sua teoria, para que
o sujeito deixasse de fazer leituras que o permitia encontrar analogias no cosmos,
para, através do racionalismo e empiria, buscar a “verdade” e a diferenciação entre
as coisas na busca pelo conhecimento. A partir desse “momento” o ocidente sofreu
significativas mudanças relacionadas aos significados subjetivos que os sujeitos
atribuíam ao “ambiente”, onde o mesmo posteriormente tornou-se objeto de
especulações e lucros. Nesse período, o ocidente partiu de uma visão que permitia
aos sujeitos fazer analogia e leituras no cosmos para se fazer análise lógica das
coisas. Essa forma de pensamento lógico se contrapôs à forma analógica de
pensamento.Tratamos como o racionalismo grego influenciou a cultura ocidental,
onde estava comprometido com especulações sobre o cosmos permeado por
refletividades éticas que buscava uma relação sábia do comportamento humano
com o entorno. Após chegamos à discussão da perspectiva de povos arcaicos sobre
suas leituras analógicas, onde Eliade (2010 a) aponta para o homem religioso das
sociedades antigas que percebia o mundo como criação dos deuses, por isso o

11

Segundo Reale (2011), a cultura grega era helênica, porém após a difusão de raças e povos na
Grécia antiga, por meio das conquistas de Alexandre, tornou-se helenística.
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mundo não era opaco, nem inerte, mas um cosmos vivo que falava, ou seja, a
própria vida do cosmos era uma demonstração da criação divina. Chegamos à
discussão sobre as comunidades alternativas quando as mesmas propõem uma
volta ao primitivismo e uma ligação ao cosmos, visando à sustentabilidade da vida.
Tratamos da proposta da permacultura ao buscar uma relação de integração com o
ambiente, influenciada por conhecimentos de povos antigos, anteriores ao advento
do progresso cientifico e do capitalismo.
No sexto capítulo, o ser para além do ter, nós mostramos como na
modernidade a vida fundamenta-se no consumismo como representação da
felicidade humana, onde a satisfação se baseia na riqueza e no bem-estar material.
Para tanto, mostramos como existe uma ostentação publicitária que estimula o
consumo recorrendo a futilidades, vaidades e a necessidade de simbolizar status.
Dessa maneira, o objetivo da vida torna-se o prazer máximo, satisfação de todos os
desejos e o culto ao egoísmo. São necessidades criadas que suscitam muitas
frustrações desnecessárias. No entanto apontamos as comunidades alternativas
como espaços de problematizações sobre o ter e o ser, onde o ter representa o
modo de vida estimulado pelo capitalismo e o ser representa uma relação de
integração comunitária, com a natureza e ao mesmo tempo simboliza uma escolha
libertadora, criativa e autônoma que leva a um equilíbrio construído artesanalmente
pelo sujeito. Apontamos para as terapias trabalhadas nos movimentos alternativos,
onde o autocontrole e a automaestria são buscadas, a fim de se obter estados
mentais e espirituais serenos, melhorando estados mentais de ansiedades, ou seja,
é um trabalho de si sobre si objetivando ir de uma subjetividade a outra. Dessa
maneira, o sujeito não delega nem mesmo a uma divindade a responsabilidade pelo
agenciamento da sua vida, uma vez que a espiritualidade é conjeturada como uma
dependência ao todo, ou seja, o divino no universo que inclui a humanidade, a qual
o sujeito é uma realidade particular, mais uma imanência.
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2 APRESENTAÇÃO DAS COMUNIDADES
O fato de ser parte de um mesmo lugar geográfico não é suficiente para
revelar uma comunidade. De acordo com Souza (2012), para identificar uma
comunidade é imperativo observar os fatores que tornam possível o estabelecimento
de laços de coesão social e em consequência o sentimento de pertença a uma
comunidade. É imprescindível que os envolvidos nessas comunidades tenham
certos interesses em comum que os orientam a existência da unidade do grupo. São
sentimentos unificadores de todos os sujeitos em torno de elementos comuns que
podem ser diversos, desde interesses econômicos, políticos ou religiosos. Embora o
conceito de comunidade remeta também a assuntos econômicos e políticos, entre
outros, é na esfera religiosa que adquire maior integração e isso ocorre porque os
sujeitos comungam de uma mesma crença ou ideal de vida que vai além de
interesses individuais.
Para Turner (2008), há uma característica na história humana de existir
sujeitos que se colocam, propositadamente, à margem dos arranjos estruturais de
determinado sistema social, segregando-se voluntariamente em comunidades. De
acordo com o mesmo autor, é uma reação contra as estruturas que impõem
hierarquias e papéis sociais12 que condicionam o modo de ser do sujeito. São
comunidades que têm como característica assumir uma roupagem de estado de
coisas paradisíaco, utópico, cuja proposta remonta a sujeitos livres e sem condições
de status. É exatamente por essa condição de segregados do sistema que esses
sujeitos conseguem se aproximar de uma visão global do homem no cosmos, pois o
fato de permanecer nesse estado de liminaridade, onde não se está nem dentro nem
fora das grandes estruturas sociais, mas no limite, possibilita gerar uma consciência
ética a respeito do papel dos sujeitos no mundo. Turner (2008) traz a perspectiva de
que, em sociedades primitivas, o sujeito privado de status, posição e que estava à
margem da estrutura, muitas vezes, era considerado capaz de receber a sabedoria
oculta ou a ligação com o universo, com o cosmos, como era o caso dos xamãs.
Para Turner (2008), um dos aspectos dessas comunidades é a
necessidade de se desnudar, retirar as máscaras, mesmo que seja para vestir a
12

Considerando várias culturas, temos os xamãs, os sacerdotes em claustro monárquico, os hippies
viajantes, os ciganos etc.

29

máscara libertadora dos que se colocam à margem do sistema. Pela necessidade de
estar à margem das estruturas é que esses sujeitos assumem a condição de
“pobres” – a fim de eliminar as marcas das posições sociais –, inclusive usando
vestimentas baratas, roupas de camponês, etc. Um bom exemplo estaria nos
franciscanos na Idade Média que andavam vestidos como mendigos, intentando se
aproximar do que é basicamente humano, desnudando-se de vestimentas que
representam status ou classe social.
Em algumas comunidades contemporâneas, os sujeitos são ensinados a
possuir bens não só pessoais, mas coletivos, de tal forma que todos os
compartilhem igualmente sem acumulação apenas para si. Essa é uma maneira de
restabelecerem formas de vida antigas, por exemplo, dos povos primitivos, nas quais
a maior ênfase estava na natureza em detrimento da cultura e das posições sociais.
Em algumas sociedades primitivas, o sujeito não tinha a opção de ser individualista,
proprietário de bens e status, mas vivia na situação de igualdade de condições
materiais.
Segundo Turner (2008), a condição de “pobre” tem um valor simbólico nas
religiões, nas quais encontramos histórias de homens que provinham de famílias
ricas, de meios abastados e aristocráticos, mas que se despiram desses atributos
para tornarem-se mais pobres do que o mais humilde mendigo. Como exemplos,
temos São Francisco de Assis e Sidarta Gautama, ambos de famílias abastadas,
mas que se despiram de seus atributos de nobreza para tornarem-se pobres. Essa
pobreza limiar não deve ser confundida com a pobreza real, embora o sujeito possa
se tornar pobre de fato; ela é voluntária e está interligada a um princípio simples, que
consiste em: “deixe de ter para ser”, é uma necessidade de liberdade, sendo
possível escolher a vida que se deseja ter, sem se sentir oprimido pelas amarras e
obrigações dentro do sistema. É uma espécie de escolha das afetações que o
sujeito deseja ter, sem prender-se apenas àquilo que é apresentado na estrutura
social da qual se faz parte, configurando muitas vezes em um ascetismo.
Nessa situação de liminaridade, há a possibilidade de haver sincretismo,
ou seja, de misturar novos modos de ser e pensar, com formas de vida antigas.
Essas combinações, muitas vezes, são refletidas dentro das grandes estruturas
sociais, modificando comportamentos e maneiras de pensar das sociedades
modernas.
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Para compreender tais comunidades, nesta pesquisa, tratamos das
comunidades alternativas, onde os sujeitos estão unidos por um sentimento de
pertencimento a um projeto comum. Não tratamos de comunidades rurais com laços
de parentesco, mas de comunidades que se diferenciam por buscar fugir dos valores
dominantes das sociedades capitalistas. De acordo com Turner (2008), a
característica de afastamento do indivíduo ou grupo de uma posição social dentro de
uma estrutura social estabelecida, por exemplo, o Estado, está presente nas
sociedades humanas no decorrer da história. Esse fenômeno caracteriza-se pela
capacidade dos sujeitos de ficarem fora de modelos, padrões, paradigmas de
comportamento e pensamento que são condicionados a aceitar desde a infância.
São indivíduos que escapam às estruturas normativas de uma determinada
sociedade, que formulam novos arranjos sociais alternativos e permanecem à
margem de um sistema social segregando-se voluntariamente.
As comunidades das quais tratamos têm, entre as principais práticas: a
vivência comunitária, usos alternativos dos recursos naturais, preservação do
ambiente, práticas espirituais, alimentação vegetariana ou vegana e busca por
independência em relação ao mercado capitalista (por meio da subsistência, de
modo que se planta o próprio alimento e se fabricam os objetos a ser consumidos).
Desde a Antiguidade13, existiram comunidades com diversas motivações,
por isso, não podemos afirmar, com certeza, de quais comunidades as atuais
comunidades alternativas sofreram maior influência, todavia os componentes das
comunidades alternativas acreditam que elas despontaram após movimentos
contestatórios hippies iniciados nos Estados Unidos da América nas décadas de
1950 e 1960. São reconhecidas pelos moradores por este nome: comunidades
alternativas, por desenvolverem práticas alternativas aos modos de vida trazidos
pelo sistema capitalista. Z.14, membro da Associação Brasileira das Comunidades
13

Na Antiguidade, havia diversas comunidades em vários lugares, mas, no site
recantodasletras.uol.com.br, encontramos um texto tratando das “comunidades alternativas” no qual a
autora, inicialmente, expõe uma comunidade filosófico-mística, existente na Grécia antiga do século
VI a.C. e fundada por Pitágoras, em Crotona. A busca por conhecimentos era o principal eixo, a
propriedade era um bem comum e tudo era repartido em partes iguais. A alimentação era vegetariana
e os membros praticavam meditação, utilizando mantras como forma de equilíbrio entre espíritomente-corpo.
14

Fotógrafo com mestrado em Fotografia pela NewhouseSchoolofPublic Communications, da
Syracuse University, Nova York. Z. Tem respeitáveis trabalhos realizados no Brasil e no exterior.Na
primeira noite de lua cheia de cada mês, Z. recebe pessoas em sua casa, a fim de reunirem-se ao
redor de uma fogueira para trocar ideias, mostrar seus dons artísticos e “harmonizar o ambiente”.
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Alternativas (ABRASCA) 15 e morador da Comunidade Alternativa de Sabiaguaba,
localizada em Fortaleza, narra sobre o surgimento delas:
Elas surgiram como herança do movimento Hippie, nos anos sessenta, nos
Estados Unidos. Onde as pessoas estavam querendo fugir da cidade e
fundar comunas [...], onde pudessem plantar, criar suas famílias longe da
poluição. [...] Pra mim é um grupo de pessoas que são amigas entre si e
que podem ou não ter uma identidade espiritual, tipo: Osho, Hare Krishna,
As Treze Tribos, Calendário Maia, Budistas. Gente que curte essas
histórias, [...] e que se juntam para estudar juntos, para viver juntos, para
criar seus filhos, para plantar sua comida. Parece-me que as comunidades
alternativas em geral tentam fazer agricultura e em geral, essa agricultura
vai ser naturalista, ecológica e ecologicamente correta. Vão ser
provavelmente vegetarianos e têm essas identidades espirituais. Podem ser
anarquistas também. (Z., Comunidade Alternativa de Sabiaguaba em janeiro
de 2011).

Em nossos estudos preliminares, constatamos tipos diferentes de
“comunidades alternativas”, as quais podem ser urbanas, rurais, algumas com
tendências mais religiosas, anarquistas ou ecológicas. O que é comum entre elas é
o fato de buscarem uma espécie de afastamento em relação ao sistema capitalista.
Esse afastamento dá-se por meio de práticas no próprio cotidiano, as quais
divergem da forma como o sujeito moderno vivencia seu cotidiano. A maioria dos
moradores são pessoas provindas de centros urbanos, como mostra a entrevista
com um morador da Comunidade Campina:
Éramos todos saídos da cidade, da vida urbana, então era o retorno do
homem ao campo. Nesse retorno viemos saber tudo que nós não sabíamos,
o que não fazia parte da cultura urbana. Então pra gente foi um reaprender,
não só fazer o trabalho ecológico, mas o trabalho espiritual também.
(Entrevista feita a L., da Comunidade Campina em agosto de 2011).

As comunidades alternativas também são reconhecidas pelo nome de
comunidades sustentáveis, porque buscam independência em relação ao mercado
capitalista e propõem conviver com a natureza, respeitando “valores ecológicos”, ou
seja, não retirando da terra e do ambiente mais do que se pode devolver e
praticando uma responsabilidade consciente em relação ao planeta. Segundo
Após entoar o “om” (o mantra mais importante do hinduísmo, considerado o corpo sonoro do
Absoluto, som do universo e a semente que "fecunda" os outros mantras), todos são convidados a
tomar um chazinho, comer granolas, pão caseiro, em uma casa aconchegante, rodeada por livros,
revistas e fotografias. Z. é fotógrafo oficial do ENCA (Encontro Nacional das Comunidades
Alternativas).
15

Segundo informações encontradas nos arquivos da Comunidade Alternativa de Sabiaguaba, a
ABRASCA tem como função catalogar os grupos, trocar contatos, editar boletins, promover eventos,
enviar sementes e divulgar o movimento.
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Braun(2008), elas são formadas por grupos de pessoas que decidem morar juntas,
guiadas

por

princípios

puramente

ecológicos

ou

espirituais,

culturais

ou

socioeconômicos, as quais buscam melhorar o planeta, através de vivências
cotidianas que visa o respeito pela natureza, pelo próximo, baseando-se em uma
vida natural e em uma visão espiritual.
Muitas dessas comunidades sustentáveis buscam realizar trabalhos locais
em nível individual para depois ampliar esse processo para o nível coletivo e
comunitário. Essa visão percebe o ser humano como cósmico (um ser que faz parte
de uma unidade maior), proporcionando responsabilidade consciente em relação ao
planeta.
Segundo A., morador da Comunidade Alternativa de Sabiaguaba, as
comunidades alternativas podem ser constituídas e basear suas vivências apenas
nas práticas distintas aos meios de vida das sociedades modernas ocidentais e nos
discursos e práticas “ecológicas e ecologicamente corretas”, mas a espiritualidade
está presente nas comunidades com maior coesão; todavia, essa espiritualidade
não, necessariamente, está ligada a uma única religião. As “comunidades
alternativas” primam pela diversidade; por isso, podem existir pessoas que seguem
religiões diferentes e mesmo assim conviver entre si sem buscar a unificação nas
formas de viver suas espiritualidades.
A espiritualidade está diretamente ligada a preservação da vida, onde o
sujeito constitui uma realidade particular dentro do poder divino. Um morador de uma
comunidade expressou sobre o que é espiritualidade em suas vivências cotidianas:
Eu posso até dizer que é essa natureza espiritual não só pra mim, mas para
os alternativos em geral, são dois conceitos. O primeiro conceito é o
seguinte: eu não tenho Deus no coração. Alguém pode me questionar
assim: mas você não tem a divindade? Aí a resposta é a seguinte: eu não
contenho a divindade, mas a divindade é que me contém. A segunda coisa
é a seguinte: o conceito de espiritualidade, o que é espiritualidade? É uma
religião? Não necessariamente. Para os alternativos, tem uma atitude
espiritual todo àquele que mantém uma atitude permanente de cooperação
com a vida. Se você dá uma comida para um cachorro, para um gato é uma
atitude espiritual. Se você cuida dos seus amigos, de você, dos seus
vizinhos, é uma atitude espiritual. Você coopera com a vida. É uma atitude
de cooperação com a vida e basta isso. É um cuidado de si e dos outros.
(Entrevista feita a Z. na Comunidade Alternativa de Sabiaguaba em janeiro
de 2010).

Segundo A., outro nome pelo qual são reconhecidas as referidas
comunidades alternativas são “comunidades aquarianas”. Essa denominação deve-
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se a crença que haverá uma mudança na vida da humanidade. Essa mudança
acontecerá com a chegada da era de aquário, ou seja, uma nova era astrológica,
vinda após a era de peixes.
As comunidades alternativas possuem uma associação, com sede jurídica
existente há trinta e sete anos, localizada em São Lourenço, no sul de Minas Gerais.
Desde a criação dessa associação, são escolhidos um representante, um secretário
geral, um tesoureiro e conselheiros, entre os conselhos, tem o conselho de ética e
conselho dos anciãos16. Esses representantes são constantemente trocados, pois há
a preocupação de que lideranças despontem. Tal precaução está pautada na visão
de que o poder centrado nas mãos de poucos sujeitos cria um mal que corrompe e
deve ser evitado; por isso não existe uma autoridade central.
O conselho dos anciãos é o conselho que rege os direcionamentos das
comunidades alternativas, congregando e organizando os Encontros Nacionais de
Comunidades Alternativas (ENCA). Todavia, não é revelada a identidade dos
componentes. Quando acontece o ENCA, os anciões se reúnem na mata e decidem
os direcionamentos do encontro. Eles tomam essa atitude - de não revelar a
identidade dos anciãos – por causa da necessidade de não sofrerem influências de
interesses pessoais, pois em cada encontro, comparecem mais de quinhentas
pessoas, provindas de diversas regiões do Brasil e do exterior, as quais têm
interesses diversos. Os anciãos também compartilham as vivências e regem de
forma espiritual o encontro. Perguntamos por quais critérios eram selecionados os
anciãos; e a resposta foi:
O ancião é o que tem tempo de conhecimento em sabedoria reconhecida.
Sabedoria e conhecimento são diferentes. Sabedoria é daquele que
saboreou, experimentou na vida dele por um bom tempo a vivência
comunitária. Tem vivência e sabedoria sobre. Saboreou a vida. O sábio é
aquele que saboreia fisicamente a vida. (Entrevista feita a A. na
Comunidade de Sabiaguaba/CE, em janeiro de 2011).

Na foto encontrada nos arquivos da Comunidade Alternativa de
Sabiaguaba, mostrando uma faixa disposta no XVI ENCA em que:

16

Constituído por pessoas de várias comunidades alternativas espalhadas pelo Brasil. Apesar do
nome, mulheres e pessoas jovens participam desse conselho.
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Figura 1 – Faixa disposta no XVI ENCA

Fonte: Fotografada por Z. Fotografia encontrada nos arquivos da Comunidade Alternativa de
Sabiaguaba.

De acordo com E. 17, as comunidades alternativas estão espalhadas pelo
mundo todo de várias formas e maneiras, porém, todas elas configuram uma
experiência grupal que pode ser tanto rural, como urbana. Visam integrar as pessoas
em divisão de tarefas e em contato com a natureza. Um dos principais motivos para
a formação comunitária é a reação ao inconformismo no sistema vigente.
Segundo E., para escolher a terra em uma comunidade rural, os
moradores aconselham que limite o número de membros de acordo com o tamanho
da terra, sendo que a área mínima deve ser de 30 hectares e a máxima 500
hectares, ou seja, com média de dois hectares por pessoa. Eles aconselham que,
para uma comunidade agrícola, é necessário buscar uma área com reserva florestal,
fauna, flora, plantações, situada em lugar seguro e de preferência, em local
montanhoso e sem possibilidade de instalação de indústrias, estradas federais,
exploração de minérios etc. A terra deve ficar próxima a água com fonte nascente e
estrada de acesso razoável. A terra deve ser registrada em nome do grupo
(associação, fundação, cooperativa, fraternidade etc.) e, no caso de extinção da
comunidade, a terra ser repassada para uma comunidade similar ou para a
ABRASCA, que se responsabilizará pela condução dela de forma semelhante à

17

Morador de uma “comunidade alternativa”. As informações mencionadas foram extraídas do blog:
www.sustentacomuni.blogspot.com.br.
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anterior. A comunidade, estando registrada em nome da ABRASCA, fortalece a
responsabilidade e a participação dos membros, evitando o paternalismo.
Segundo E., ao se mudar para uma dessas comunidades, a pessoa deve
aceitar a possibilidade de uma nova vida, compreendendo-a de forma profunda para,
depois, vivê-la integralmente, até passar a sê-la plenamente em si própria. O
preparo anterior é importante para a pessoa se libertar da vida anterior, ou seja,
libertar da família e da sociedade. Se preferir, aconselha-se vender os bens,
aplicando-os na comunidade, uma vez que se torna o lar do sujeito. E. expressa:
“[...] temos que ver e sentir a comunidade como nossa casa e senti-la de coração
puro e aberto, aceitando-a conscientemente.”.
Para E., a comunidade ideal deve ter uma organização com regimento
interno visando à disciplina, a fim de despertar a autodisciplina nos moradores; deve
ter comissões de trabalho e setores com coordenadores em cada área, com rodízio,
para que todos passem pela experiência integral nos trabalhos; e o mais importante:
tudo deve basear-se no voluntariado; além disso, todo o planejamento deve ser
pautado em cima de reuniões semanais.
Ainda segundo E., a comunidade deve buscar a subsistência com
agricultura variada em hortas, pomares e apicultura; passar por vivências nos fins de
semana com cursos, encontros nas cidades, bazar com produtos à venda, caixa de
doações, salas de terapias – onde se pratica ioga, meditação, cursos e palestras –
etc; deve vender os excessos de produtos nas feiras livres da localidade mais
próxima, visando aplicar o dinheiro em melhorias na comunidade. Uma comunidade
objetiva ter sala de meditação para práticas de ioga, farmácia, ambulatório,
biblioteca coletiva, sala de costura, ateliê para artesanato, oficina, cozinha e
refeitório coletivo, dispensa para ferramentas, sala de sementes, quartos dormitórios,
casa de hóspedes, casa para pretendente a membro, casas individuais para os
residentes fixos, sala de reuniões para palestras e encontros, quadro com mural de
avisos, comissões de horta, pomar, roça e escola para as crianças.
2.1 A Comunidade Sabiaguaba

A comunidade de Sabiaguaba é uma comunidade urbana localizada em
Sabiaguaba, bairro de Fortaleza/CE situado em uma Área de Proteção Ambiental
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(APA) que, atualmente, luta para transforma-se em um bairro ecológico. O grupo
intitulado Movimento Sabiaguaba em Transição segue o modelo empregado pelo
“Transitions Town” (cidades em transição), que tem como meta transformar as
cidades em modelos sustentáveis, mais integrados à natureza. No caso do bairro de
Sabiaguaba, a luta é para não permitir a construção de edifícios, valorizando o
artesanato local e a prática da permacultura18.
A comunidade possui quatro casas, onde obtivemos a informação de que
moravam nelas oito pessoas. Lá, recebem sempre visitantes vindos de várias partes
do mundo, são barraqueiros que armam suas barracas no meio da mata localizada
naquele espaço. A proposta é receber quem chega. Segundo A., morador da
comunidade à época, a intenção é estar de portas abertas, pois:
O portão é o tempo todo aberto para que as pessoas entrem e saiam da
comunidade livremente, nós não temos sistema de segurança. Não temos
nada fechado. É uma forma de abrir-se a esse mundo. As pessoas pensam
que aberto se é visado. Atrás do muro é muito interessante, mas se a gente
não fizer muro, talvez o ladrão não se interesse tanto. (Entrevista feita a A
da Comunidade de Sabiaguaba, em janeiro de 2010).

Na comunidade de Sabiaguaba, não há plantações, como nas
comunidades rurais, mas há uma mata. Segundo A., há trinta e cinco anos, quando
Z.

se

instalou

na

localidade,

a

terra

era

deserta,

não

havia

plantas.

Espontaneamente foram aparecendo sementes que cresceram e formaram a
floresta. Para A., o que se pode fazer pela natureza é:
[...] não fazer nada, não arrancar, não matar, não destruir, não mexer em
nada, ela própria sabe o que fazer, ela tem uma auto-inteligência, autogerência. O melhor que se pode fazer para se ter uma área preservada é
deixar aquela área quieta, deixar de explorar. (Entrevista feita a A., na
Comunidade Alternativa de Sabiaguaba em janeiro de 2010).

A comunidade não planta para subsistência, mas os moradores realizam
trabalhos na cidade com cinema, ioga, fotografia, música, biodança, trabalho social e
de cultura popular, ou seja, terapias holísticas e trabalhos que suscitam criatividade.
Z. realizou um trabalho voluntário com uns garotos do bairro. No Ceará,
no ano de 1989, Z. convidou seu afilhado A., de sete anos, para passar as férias
escolares na comunidade. O garoto convidou outros garotos da vizinhança para
brincar de bola no campo de futebol da comunidade. Chegaram a frequentar a
18

Essas informações foram obtidas em nossas visitas a Comunidade de Sabiaguaba, em julho de
2012.
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comunidade cerca de cinquenta garotos, os quais apareciam livremente, a fim de
brincar. Uma das atividades realizada era a fototerapia: Z. realizou, junto à garotada,
ensaios fotográficos, utilizando sobras de filmes, vivência que Z. comenta:
Fico sempre comovido com o interesse deles em participar das fotos.
Descobri, com eles, o poder da fotografia na construção ou resgate da
autoestima. Percebo isso pela atitude, capacidade verbal, auto-afirmação,
cuidados com a aparência. Eles se sentem valorizados com o auto19
reconhecimento proporcionado pela fotografia: “Esse daqui sou eu!”.

Após o retorno de A. para casa, os garotos continuaram a frequentar a
casa, usando o campinho de futebol para jogar bola e “brincar de arte”, empregando
papel, tesoura, tintas, revistas, livros e instrumentos musicais. Segundo Z., os
garotos utilizavam tudo para brincar, desde o martelo ao computador. Assim como
com as brincadeiras, a garotada também aprendia com as experiências realizadas
na comunidade, entre elas, “o forno solar”, experimento que consiste em uma forma
alternativa de fazer comida, utilizando a luz do sol.
As experimentações realizadas faziam os garotos aprenderem formatos
ecológicos e econômicos de subsistência, ou seja, aprenderam sobre agricultura
orgânica, fitoterapia, além de vários trabalhos e conversas em defesa do ambiente.
Figura 2 – Casa de Z.

Fonte: http://d--mentes.blogspot.com/2008/05/cear-terra-criativa-iii.html.

A vivência realizada possibilitou um processo de ensino-aprendizado
interativo, que resultou na vida dos garotos não somente uma apropriação de novos

19

Informações e entrevista encontrada do sitio:http://peambulante.blogspot.com/2010/07/comunidadealternativa-onde-se-vive-o.html.
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conhecimentos, mas o despertar de seus potenciais criativos; permitiu-lhes
vislumbrar novas possibilidades de se relacionar com o mundo, modificando não
somente sua subjetividade, mas também a de outros garotos.
Na comunidade de Sabiaguaba, tivemos a oportunidade de participar de
um evento feito nas noites de lua cheia. Na primeira noite de lua cheia de cada mês,
Z. recebia em sua casa, pessoas vindas de diversas localidades, para se reunir ao
redor de uma fogueira, a fim de trocar idéias, mostrar dons artísticos etc. Em nossa
última visita, em julho de 2012, Z. nos informou que não estava mais realizando esse
evento, pois já havia vinte anos que acontecia o encontro e ele estava cansado de
realizá-lo por tanto tempo. Atualmente, ainda acontece essa reunião de pessoas em
noites de lua cheia, mas não é realizado na comunidade de Sabiaguaba.
Perguntamos a A. por qual motivo a reunião das pessoas ao redor da fogueira
acontece sempre em noites de lua cheia; e ele respondeu:
As pessoas acham que é mágico. A gente tenta levar uma vida alternativa e
isso não significa que é mística. O que é mística é a mística da vida natural.
Não tentamos encher ela de coisas [...]. Botamos o pé na realidade. Porque
é na lua cheia? É simplesmente, porque a gente vai se encontrar à noite e é
na lua cheia porque é mais claro. É a claridade da lua.[...] você pode
formular mil e uma histórias na sua cabeça, sei lá, você pensa que existem
gnomos ali. Então você pode dizer que é a mãe lua e sei lá o quê. Você
pode criar sua fantasia. Tem mesmo uma conexão com a lua, claro que nós
sabemos que a lua cheia... hoje mesmo uma menina onde trabalho, eu
disse a ela que no dia de lua cheia ela ficava alterada e ela disse que não.
Hoje ela percebeu que era. Tocou-se depois que alguém falou para ela. É
claro que a lua interfere em toda cosmologia emocional de todos os seres
vivos, da água, as marés sobem, enfim, tudo move por conta da
proximidade com a lua, então tem uma relação. Agora dizer que é por isso
que a gente se encontra. Não. Encontramo-nos por causa da claridade
mesmo. Agora você que é mágico, místico, bruxo, bruxa vão fazendo sua
conjectura que é bem vinda. Quanto mais diverso melhor, é uma
oportunidade de aprender. O que é belo na vida não é um canteiro de flores
amarelas, mas de amarelas, roxas, lilás, vermelhas, azuis. Quanto mais
colorido for, mas bonito. (Entrevista feita a A., na comuniudade de
Sabiaguaba, em janeiro de 2010).

2.2 Comunidade Campina

Na Comunidade Campina, localizada próximo ao Vale do Capão, vizinha
à Chapada Diamantina, município de Palmeira no Estado da Bahia, observamos que
se trata de uma sociedade em pequena escala, onde se cuida da terra e do viver
comunitário. É um espaço com 80 hectares, fundado em 1990, onde moravam, à

39

época da pesquisa20, dez pessoas, sendo três habitantes da comunidade desde a
criação desta. A maioria dos integrantes mora em casas ecológicas e conta com
cozinha comunitária, unidade de reciclagem de lixo, casa de visitantes, biblioteca,
apiário, oficina e ainda recebendo por gravidade, água cristalina de uma nascente da
montanha.
O número reduzido de pessoas, entre outros motivos, explica-se pelo fato
de que, para viver na Comunidade Campina e construir uma casa, deve-se conviver
no local por pelo menos um ano ajudando nas tarefas diárias. Tarefas que
observamos serem executadas logo quando chegamos, pois todos estavam
trabalhando, cada um em uma atividade diferente: alguns fazendo o almoço, outros
limpando a casa, outros cuidando da vegetação e, por fim, alguns cuidando do
herbário, que gera matéria-prima para produtos fitoterápicos produzidos e vendidos
na localidade do Vale do Capão. Todas essas tarefas eram distribuídas após
reuniões e expostas em quadros localizados na cozinha coletiva, mostrando que
todos os membros têm uma função, vivendo em uma comunidade aberta, porém
organizada, onde há rotatividade e integralidade no fazer cotidiano. A jornada de
trabalho, assim como as refeições, é iniciada após uma meditação de mãos dadas e
em círculo.
Ao andar pela comunidade, observamos plantações de café, locais de
criação de minhocas, casa de ervas, banheiro de coleta de fezes humanas para a
produção de adubos – girando em cima de excrementos humanos, que formam
fertilizantes em um período de três a quatro meses –, entre outros. Observamos
também locais para criação de abelhas, oficinas onde são guardados os materiais
utilizados nas plantações, como enxadas e foices. Vimos plantações de banana,
milho, feijão, mandioca, ambientes onde se secava o café etc.

20

A pesquisa foi realizada nessa comunidade em agosto de 2011.
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Figura 3 – Banheiro que coleta fezes humanas para formação de adubos para as plantas

Fonte: Fotografado por Ana Cecília dos Santos em agosto de 2011.
Figura 4 – Moradores da comunidade Campina trabalhando na plantação

Fonte: Fotografada por Ana Cecília dos Santos em agosto de 2011.

A comunidade Campina não possui rede elétrica; por isso, os moradores
utilizam energia solar absorvida por placas solares e consumida apenas na cozinha
comunitária. A comida é vegetariana, com produtos retirados da própria comunidade.
São recebidos muitos visitantes e todos que chegam, além de ajudar nas tarefas
junto com os moradores, contribui com o valor de dez reais, dinheiro que paga a
alimentação consumida, assim o hospede pode permanecer durante algum tempo
hospedados em suas próprias barracas ou em quartos para visitantes.
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Figura 5 – Cozinha comunitária

Fonte: Fotografada por Ana Cecília dos Santos em agosto de 2011.

A Comunidade Campina é autossustentável e permacultural. De acordo
com Braun (2008), a comunidade realiza um curso de permacultura duas vezes por
ano. Os instrutores do curso são pessoas da própria comunidade. O curso possui
dois turnos definidos: as manhãs são dedicadas aos trabalhos de campo, em
pequenos grupos, coordenados por focalizadores especializados nos temas
tratados, tais como: os trabalhos nas hortas, agroflorestas, nos herbários, nos
cuidados com os animais etc. Às tardes, há aulas teóricas que enfocam temas como:
ciclos e tendências planetárias, desenho de casas ecológicas, planejamento
participativo holístico, desenho de sítios integrados etc. Às noites, há partilhas
musicais, danças, poesias, tudo longe de luzes elétricas e ao redor de uma fogueira.
No site do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica
(IPEMA) 21, encontramos um comunicado aos visitantes escrito por moradores da
Comunidade Campina que expressa:
A Campina é um organismo vivo, composto de pessoas, árvores, bichos.
Formada por montanhas, rios e suor - por amor e conflito. Cada elemento é
uma Fonte de energia que abastece, transforma, enriquece. Todas as
coisas existem e são necessárias a harmonia e ao equilíbrio. A Campina é
vida pulsando. Um sonho manifestado na matéria pela força e coragem de
guerreiros que sempre acreditaram ser possível viver de uma forma mais
simples, justa, natural. A Campina é rebeldia. Luz solar, bioconstrução, água
da nascente. Banho de rio, fogão a lenha, pé no chão. Consumir menos,
separar o lixo. Respeitar todas as formas de vida do planeta. A Campina é
simplicidade e ecologia. As decisões são mais bem tomadas quando todos
têm seus pontos de vista respeitados. Chegar ao acordo entre diferentes
21

http://www.sunnet.com.br/comunidades.htm
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formas de pensar é enriquecer o resultado com humildade e diversidade. A
Campina é o exercício do consenso. Alimentamos-nos do sol, das estrelas,
do fogo, da lua. A comida nutre o corpo, a alma, a mente, o espírito. A
Campina é alimentação ovo-lacto-vegetariana. As três principais refeições
são feitas na cozinha comunitária. Toca-se o corno (ou a concha) e de todo
canto se ouve o chamado. A Campina é refeição em grupo no coração da
comunidade (às vezes acolhedor, às vezes de mau humor). É preciso
sintonizar em harmonia. Comungar de ideais e valores. Respeitar a casa.
Mas somos fascinados pela diversidade de expressão. Pela arte e pela
poesia. Violão, flauta, percussão na fogueira, na cozinha, ao meio dia. A
Campina é acolhimento e celebração da vida. Sem pudor nem falso
moralismo: substâncias que alterem a consciência com risco de
desarmonia, por favor, fiquem longe. Álcool, cocaína ou qualquer substância
sintética não são permitidas. A Campina é compromisso com a qualidade da
energia.O espírito campineiro é trabalhador, festivo e sonhador. No entanto,
encontra-se manifestado na matéria e possui todos os conflitos da
humanidade: medo X fé, insegurança X entrega, egoísmo X compreensão,
julgamento X compaixão. Mas reconhece que os opostos se complementam
e a unidade de tudo. A Campina é dual e é inteira. Temos vários desafios.
Curar-nos da influência urbana, burguesa, contemporânea. Vencer a
hipocrisia, o medo, o individualismo, o preconceito. A Campina é olhar para
dentro, ser humilde e tentar não julgar (às vezes acontece, às vezes não).
Aqui se experimenta a beleza e a intensidade de sermos uma só família
com todos e com tudo. E também os limites do ego tentando abrir mão de si
para o bem comum com todas as suas dimensões conflitantes, teimosas e
intransigentes.

Abaixo, apresentamos o manifesto da Comunidade Campina, encontrado
nos arquivos da Comunidade de Sabiaguaba, escrito por um(a) autor(a)
desconhecido(a). Nele, são mostradas propostas de vida, as quais buscam o
afastamento do estilo de viver das grandes estruturas sociais e a vivência da
espiritualidade em integração com a natureza:
Estamos aqui reunidos pela busca de um novo estilo de vida. Queremos
juntar nossas forças e viver de perto a natureza pura e brilhante. Amamos
juntos e lutamos! Rachamos lenha, carregamos água e olhamos as estrelas.
Acordamos com os pássaros e muitas vezes conversamos ao luar. Rimos
muito quando as coisas vão mal, e às vezes choramos quando vão bem.
Buscamos viver em harmonia com a natureza utilizando somente o
necessário, abandonando os exageros e superficialidades. Os espíritos
mágicos da terra, da pedra e da madeira nos orientam. Os elementais nos
protegem. Procuramos ser simples, humildes e caridosos. Aprendemos
tanto! Fé e devoção, oração e trabalho. Pretendemos sair da sociedade
consumista e dependente. Acreditamos na nossa própria capacidade de
fazer as coisas. Idealizamos um mundo melhor, mais verde, mais
respeitado, mais bonito e trabalhamos para que o cotidiano represente o
nosso ideal.

Não deixamos de perceber em nossa ida à Comunidade Campina que o
cuidado de si passa, nesse caso, pelo cuidado comunitário e pelo cuidado no
trabalho realizado na terra, onde as pessoas nos seus processos de crescimento
buscam harmonizar entre si em simbiose com a natureza. Esse cuidado é a tentativa
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de configurar uma prática permeada pela liberdade, pois são comunidades
intencionais que procuram afetações de si, para além do que está posto pelas
estruturas sociais. Dessa maneira, o sujeito permanece em liberdade, buscando a
capacidade de escolher quais encontros vão compor o seu ser, ou seja, quais
encontros escolhidos em liberdade vão lhe trazer alegria. Estes encontros não estão
nas grandes estruturas sociais, mas estão em uma escolha livre, através da qual os
sujeitos conectam seu ser com a natureza, unindo-se a outros por laços de amizade,
com o objetivo de viverem intencionalmente juntos. São comportamentos refletidos e
pensados, permeados pelo desafio de viver comunitariamente, por isso dentro das
normas da comunidade, o consenso é sempre almejado, através de reuniões
refletem o projeto da comunidade. A diversidade é celebrada, assim como a vida é
reverenciada em todas as suas manifestações, por isso os moradores da
comunidade acreditam que a energia de harmonização e aceitação entre todos os
seres possibilitam um mundo melhor, mais verde, mais respeitado. A Comunidade
Campina é uma tentativa por formas de vida mais cooperativa e menos
individualista, onde se trabalha por um futuro mais humano, onde natureza se torna
um espaço sagrado que possibilita uma elaboração no ser.
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3 ENCA 2013
O ENCA 2013 foi o trigésimo sétimo encontro e foi realizado este ano em
Formosa do Rio Preto, local reconhecido por Cidades das Estrelas, Bahia.
Aconteceu entre os dias 15/07/2013 ao dia 22/07/2013, uma semana antes da lua
cheia. Saímos de ônibus dia 15/07/2013 das proximidades da Comunidade de
Sabiaguaba às 14:00h. Dentro do ônibus havia muitas crianças, a maioria eram
pessoas jovens, com idade entre 19 anos a 30 anos. A maioria vinha dos centros
urbanos e havia muitas pessoas que estavam indo pela primeira vez. Dentro do
ônibus os organizadores com seus instrumentos musicais cantavam músicas como
reggae e mantras religiosos. Todos foram bem alegres cantando e buscando se
conhecer. No caminho fora solicitado a todos uma contribuição de vinte e cinco reais
para alimentação durante uma semana no encontro, depois da arrecadação o ônibus
fez uma parada em uma cidade e os organizadores fizeram compras de alimentos
baseado em arroz integral, verduras, feijão, frutas, grãos, enfim, uma alimentação
vegetariana para a contribuição da caravana do Ceará ao encontro.
Quando chegamos a um local próximo do evento, descemos na estrada
de terra e andamos com as bagagens aproximadamente um quilômetro e meio, pois
o ônibus não podia passar pela estreita estrada. Quando chegamos à entrada do
local onde aconteceria o encontro fomos recebido por O.22 da Comunidade Mato
Dentro em Minas Gerais, ele nos orientou sobre as regras do evento, entre elas, a
proibição de bebidas alcoólicas, drogas; a proibição de aparelhos como câmara,
máquina fotográfica, aparelhos celulares (um dos motivos para proibição desses
aparelhos é para o evento não ser divulgado); a proibição de jogar produtos
inorgânicos na natureza, não tomar banho no rio com sabonete, shampoo ou
quaisquer produto químico que polua o rio. Ressaltou que poderia ter rituais
religiosos diversos, mas que eles não poderiam ser realizados na área central do
evento, pois era um espaço coletivo e sagrado, local onde é feita a grande roda, mas
que em todos outros lugares eram liberados. O. solicitou que todos construíssem o
encontro, por isso pediu para todos participarem na preparação dos alimentos na
22

O. é professor de Yoga e 'prânico' desde 2001, escreveu o livro Viajando na Luz e realiza palestras
sobre “Viver de Luz” processo que consiste em passar vinte e um dias consumindo apenas água, luz
e prana (chi), a energia da vida. A família de O. é uma das famílias mais antigas no movimento das
comunidades alternativas, pois está desde o início.
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cozinha, no cuidado com as crianças, na construção dos cagadores (buracos feitos
na terra para as pessoas utilizarem, a fim de fazer suas necessidades fisiológicas e
depois cobrir com terra e cinza). Assinamos um livro marcando nossa presença e na
contagem do número de pessoas já havia no encontro 500 pessoas.
Passamos por um portal23 às 17 horas e logo nos deparamos com um
grande circulo no chão feito de tocos de madeira, no centro uma grande árvore, um
Jatobá. Do lado esquerdo, uma cozinha improvisada de madeira com cobertura em
cima; no lado direito, a casa das crianças também feita de madeira. Havia também
locais para troca de sementes e locais para discussões sobre permacultura. No
centro uma trilha como espécie de corredor que dava para os acampamentos do
lado esquerdo e direito. Na mesma trilha, no trajeto até o rio havia a casa da cura,
local onde era feito acupuntura e outros tratamentos para as pessoas que
adoecesse e finalmente no final da trilha principal encontramos o Rio Negro, com
uma vegetação ao redor que fornecia sombra o dia todo, era também o local onde
as pessoas tomavam banho sem nenhuma roupa. No dia que chegamos entramos
no mato e capinamos para armar as barracas, as pessoas do Ceará que vieram no
ônibus ficaram próximas.
Figura 6 - Jatobá no grande círculo no ENCA de julho de 2013 no ultimo dia do encontro.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos.

23

Ao nos referir ao portal, estamos tratando de uma entrada no encontro que causava a sensaçãode
que - todos que conseguissem compartilhar aquelas emoções e sentimentos ou energias cósmicas poderiam sentir uma sensação de integração, onde o todo (centelha divina) se relacionava com tudo
e o tudo se relacionava com todos. E a partir da entrada no encontro essas sensações mudavam
nossas percepções sobre a realidade. Percebemos claramente a diferença quando ao término do
encontro retornamos aos centros urbanos.
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Figura 7 - Cozinha do Enca em julho de 2013.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos
Figura 8 - Acampamento do ENCA em julho de 2013.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos

À noite, no meio de um grande triângulo feito de madeira, havia uma
grande fogueira, onde as pessoas se encontravam para cantar, tocar, dançar, fazer
malabarismo, recitar poesias e trazer diversas expressões artísticas provinda do
mundo todo, pois no encontro havia pessoas de vários lugares do Brasil e do
mundo. Havia diversas expressões artísticas, mas as músicas repetitivamente
tocadas eram as voltadas para a espiritualidade que falavam do amor 24. A música
que mais ouvimos nos encontros é esta.
24

Para Spinoza, afeto compreende as afetações do corpo, pelas quais a potencia é aumentada ou
diminuída. Assim, as alegrias que alimentam o amor possibilitam um aumento de potência. Da
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Já chegou a hora de nos abraçarmos, não percamos tempo sem amar.
Olhe bem pra dentro de você e veja o universo a se conhecer.
Dentro da mata nasce uma flor, lembrei de você
25
Beija flor, beija flor. (UdiyanaBandha)

A alimentação era dada pela manhã por volta das 10:00h e o almoço
acontecia por volta das 16:30h, sempre depois das crianças, que eram numerosas e
bastante valorizadas no encontro. As refeições eram servidas depois que formavam
uma grande roda, onde eram dadas diversas informações, solicitações ou qualquer
coisa que as pessoas quisessem expressar, como poesias ou peças de teatro. Eram
dadas informações sobre as palestras, terapias, enfim, as vivências do dia. Na roda
eram feitas cirandas, cânticos e finalmente era entoado o “om”, depois se formava
uma grande fila para as pessoas com suas vasilhas e talheres receber o alimento,
que era sempre vegetariano. A alimentação era feita e servida por voluntários que se
prestassem a fazer tal serviço.
As vivências aconteciam de forma espontânea sem horários rígidos, no
encontro ninguém usava relógio e nem havia necessidade de marcar o tempo, dessa
forma, se perdia a noção do tempo cronológico, sabíamos mais ou menos o horário
observando a natureza. Por isso os eventos aconteciam em qualquer horário e em
qualquer lugar e muitas vezes não eram anunciados e não tinham uma
mesma forma o ódio que tem como base a tristeza proporcionam uma diminuição de potência. No
ENCA ao cantarem o amor, significa que os sujeitos estão buscando um aumento de potência que se
propõe compor com os outros e a natureza, assim “quando as relações se compõem, formam um
indivíduo superior, um terceiro indivíduo, que as engloba e as tomam as partes.” (DELEUZE, 2009,
p.164) Assim, com a composição é formada uma terceira coisa, da qual as partes envolvidas são
apenas partes de algo maior, ou seja, isso é aumento de potência.
25

No site http://www.udiyanabandha.com/new/ têm as informações sobre UidiyanaBandha.O site diz
o seguinte: UidiyanaBandha traz a música da Nova Era para os ouvintes, através de instrumentos
acústicos, e temas inspirados, em paz, saúde, natureza e Espiritualidade. “Nossa religião é o amor,
nossa família é a humanidade nossa pátria é o universo”. Queremos que todos os Seres sejam
felizes, vitais, e tranquilos, e sobretudo que a paz envolva toda nossa humanidade! E assim
almejamos ajudar nosso planeta a aumentar sua frequência de luz, iluminando, emanando e
compartilhando a musica de uma forma mais completa. Amusica é a linguagem do nosso espírito, ela
tem o poder de mexer lá dentro de você, te alinhando com os vários canais vitais de nossa existência
no agora, e de outrora! Dai cada ser vibra de acordo com o que ouve, e é atraído pelos gostos
diversos! Deus nos deu tudo que precisamos! Nossa mensagem para as pessoas vêm de inspirações
que acessamos, dos canais sutis da criação! Os instrumentos usados também contribuem para
despertar sensações e emoções, que empolgam e transformam, curando e equilibrando o ser.
Vivemos em um constante movimento como a vida em si, estamos no aqui e agora, rodando ora na
nave, ora no studio, ora na terra, ora no Templo D’ udiyana. Nossa comunidade no Vale Dourado,
segue com a vocação de auto-suficiência, usando as técnicas mais puras que existem, como a
permacultura, a bio-dinâmica, horta orgânica, curva de nível, energia solar, banco de sementes.
Somos contra pesticidas, herbicidas, fungicidas, flúor, drogas, químicas maléficas, GMO,
contaminação de nascentes e rios. Nos preocupamos com o planeta como um todo.
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obrigatoriedade em acontecer. Ficamos sabendo que as pessoas iam tomar o
Daime26, por exemplo, porque ouvimos alguém comentar e seguimos as pessoas. O
rio era um local onde também aconteciam diversas vivências, principalmente as
oficinas de músicas.
No segundo dia, ficamos o dia todo no rio ouvindo músicas diversas, a
sensação era de estar em outra dimensão da realidade, onde a ansiedade e a
pressa, não tinham lugar - era uma enorme sensação de bem-estar. A percepção
era causada principalmente porque a maioria das músicas era voltada para a
espiritualidade e criava uma corrente de energia alegre e serena. As pessoas
estavam sempre sorrindo e se cumprimentando como se reconhecesse em uma
grande família. Nesse mesmo dia, assistimos a uma palestra sobre o calendário
maia, o senhor que estava ministrando o curso de uma semana, possuía um vasto
conhecimento não apenas do calendário, mas de diversas filosofias espirituais conhecimento que ele mesclava para explicar o calendário.
No terceiro dia, na roda do café da manhã, foi discutido sobre a formação
das comunidades alternativas e um rapaz queixou-se que o ENCA é muito bom, mas
o difícil era formar as comunidades, porque as pessoas que iam ao encontro não
possuíam essa disponibilidade facilmente. Logo depois da argumentação várias
pessoas se pronunciaram sobre o ENCA dizendo que o ENCA é a busca para religar
com a magia da vida - magia que as crianças sentem ao brincar; o ENCA é a
universalização, a cooperação universal buscando um amor, onde todos somos um;
O ENCA é um espaço de troca de conhecimentos; o ENCA é a semente

da

consciência comunitária que agrega pessoas que sentem o chamado. É um espaço
que possibilita viver em comunhão com a natureza, mostrando outra forma de viver;
O ENCA é para quem não está mais satisfeito com o sistema (chamado por muitas
pessoas no ENCA de babilônia,27 por ser uma civilização e também local de

26

O Daime é uma manifestação religiosa, espiritualista que tem origem na região amazônica no início
do século XX. No ritual é tomada a ayahuasca, bebida que possibilita através de uma busca espiritual
o autoconhecimento. Nos rituais existe a presença de instrumentos musicais tais como o violas,
maracás (instrumento indígena), flautas, bongôs, atabaques. Foi trazida do Acre, dos povos indigenas
por Raimundo Irineu Serra reconhecido pelo nome de mestre Irineu que introduziu o catolicismo no
ritual.
27

Segundo o site http://blogs.estadao.com.br/daniel-piza/babilonia-de-volta-a-civilizacao/,Babilônia
era uma cidade à beira do Rio Eufrates, cerca de 90 km ao sul da atual Bagdá, e desempenhava o
papel de uma “capital da Antiguidade”. A fama de Babilônia como degradante foi estabelecida por
sua inimiga Jerusalém, até certa altura uma cidade pequena diante da grandeza imperial da Suméria
e por ela derrotada em 607 a.C. Tem um conto de que na Babilônia se construiu a Torre de Babel –
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desconexão com a natureza). Perguntei o motivo de chamar de babilônia e disseram
que chamam assim porque a babilônia foi uma das primeiras civilizações a
escravizar. Em um painel encontrei vários panfletos informando outros eventos e
formando pensamentos, entre eles, alguns cartazes construindo propostas em forma
de críticas em relação à sociedade (à babilônia).
Figura 9 - Foto tirada do ENCA em julho de 2013.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos
Figura 10 –Frequentadores do ENCA postaram o cartaz mostrando que a babilônia (a cidade, o
sistema capitalista) tem como fim a autodestruição.Julho de 2013 foto tirada do ENCA

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos

construída pelos homens a fim de alcançar os deuses - todavia os deuses não gostaram e a
derrubaram e como forma de castigo, a partir desse momento as pessoas que falavam o mesmo
idioma passaram a falar idiomas diferentes.
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Figura 11 - Mostrando duas propostas de vida,

Fonte: Foto tirada do ENCA em julho de 2013 por Ana Cecília dos Santos.

Figura 12 - A vida complicada, o caos seria estimulada pela televisão (a mídia), os carros
(engarrafamento),as drogas, a poluição que encontramos nos centros urbanos, longe da natureza. O
cosmos seria pautado na amizade, no artesanato, na espiritualidade (meditação), nos livros (estudos),
na bicicleta como meio de transporte. O sol, a lua.

Fonte: Foto tirada do ENCA em julho de 2013 por Ana Cecília dos Santos.
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Figura 13 - Foto tirada do ENCA em julho de 2013 mostrando a ansiedade e o sofrimento gerado
pelas grandes cidades e pela vida proposta pelo sistema capitalista.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos

Figura 14 - Foto tirada no ENCA em julho de 2013 mostrando a autonomia e a liberdade propostas
por filosofias espirituais.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos
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Figura 15 - Foto tirada do ENCA em julho de 2013 mostrando as possibilidades, as alternativas ao
sistema.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos

Figura 16 - Foto tirada do ENCA em julho de 2013.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos

Como podemos observar na figura 16, assim como em diferentes
representações das cartas de tarô, o louco28 é um andarilho um nômade que não
28

Uma das representações do louco está na figura do bobo da corte. Conforme Nichols (2007) era
falado que “manter um louco na corte afastava o mal olhado”. Os bobos da corte européia eram
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está preocupado com o caminho a seguir, mas ao contrário, esbanja confiança
passeando como uma criança, experimentando a vida e ao mesmo tempo criando
novas possibilidades. Como está representado pelo número zero, está sempre a
passear pelos trunfos do tarô brincando com o estabelecido. Nos jogos de carta do
baralho ele é representado pelo coringa, figura que num jogo é usualmente
substituído por qualquer outra carta, mostrando, assim, sua natureza multifacetada.
Nas vinte e duas cartas do tarô de Marselha, a posição do louco não apresenta
nenhuma importância, tanto faz se ele é o último ou primeiro ou as duas coisas ao
mesmo tempo. O louco representa bem as propostas nômades de vida de alguns
frequentadores do ENCA e uma faceta das propostas das comunidades alternativas,
pois este trunfo está a experimentar e saborear a vida, ele representa também uma
criança29 que brinca com as possibilidades e não fica no estabelecido.
No ENCA, existe uma proposta intensa de conexão com a natureza.
Ouvimos algumas pessoas dizendo que o ENCA busca unir o contato com os
elementos: água (rio), terra, ar e o fogo (sol, fogueira) em clima de celebração, em
uma lógica primitivista, ou seja, quando os sujeitos viviam em uma relação direta
com a natureza e percebiam a fluidez da sua energia vital. Ao retornar para os
centros urbanos, ficou mais fácil para nós a percepção do quanto nos centros
urbanos estamos longe da conexão dessa energia vital. Percebemos o quanto
vivemos em um processo continuo de desconexão com os elementos da natureza,
através da alimentação, dos locais de trabalho e lazer. As experiências espirituais
vivenciadas no ENCA proporcionaram em nós uma mudança no estado de
consciência, embora passageira, pois tivemos que nos readaptar novamente à
cidade.
O ENCA é também um local de intensa diversidade, onde as pessoas
trazem suas culturas e formas de espiritualidades e procuram compartilhar em
harmonia. Na diversidade se unem para celebrar o amor – sensações que sentimos
retardados mentais queridos pela sociedade, pois nesse período acreditava-se que tais pessoas
tinham relações especiais com os espíritos. Eram considerados amigos de Deus, por isso eram
valiosos. Os bobos da corte deixaram de ser queridos nos séculos XVI e XVII e passaram a ser
considerados doentes. De acordo com Nichols: “A insanidade é uma condição do espírito humano,
muito temida hoje em dia. Aqui também o estabelecimento se tornou cada vez mais intolerante com o
comportamento que aberra do que quer que se tenha decidido chamar normal”. (NICHOLS, 2007, p.
50).
29

As crianças eram numerosas no encontro e bastante enfatizadas.
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no corpo - que contagia a quem se deixa contagiar e não é explicável pelo intelecto,
pois está nos sentidos.
O cuidado coletivo só vem a partir do cuidado de si que consiste em
gostar de si e buscar a felicidade, o relaxamento, a centralidade, a liberdade, o
autoconhecimento. Embora seja possível encontrar tudo isso nos centros urbanos ou
em qualquer lugar, o ENCA e as comunidades alternativas propõem e propiciam
liberar o corpo das pressões e exigências rotineiras do trabalho das grandes
cidades, através das terapias e do contato intenso com a natureza. A percepção
dessa energia vital é mais visível nos processos da natureza, - possibilita uma
integração maior com a natureza e todos os seres.
Saímos de casa pensando apenas em fazer a pesquisa de forma
imparcial e acabamos sendo envolvidos por uma atmosfera totalmente diferente, ou
seja, passamos de uma dimensão a outra, construída por meio dos cânticos, dos
tambores, das energias, do contato com os corpos - como se todos estivessem
experimentando coletivamente um fluir de uma energia prazerosa de liberdade.
Embora a maioria estivesse nessa sintonia, também presenciei pessoas que não
estavam se deixando levar pela canalização de uma energia espiritual e por isso se
irritavam com a falta de conforto e não entendiam a alegria manifestada nas rodas e
nas brincadeiras.
Ao final do encontro, ficamos sabendo que para trazer o ENCA para uma
localidade é necessário comparecer a uma assembleia, onde é decidido o local do
próximo ENCA. É necessário que a pessoa proponente seja dono da terra e o local
afastado da cidade, perto de uma fonte de água, rio ou lagoa. No local do encontro é
proposta a possibilidade de se formar uma comunidade.
Muitas pessoas saem do ENCA e a maioria não forma comunidades, mas
o encontro possibilita o fluir de inventividades, principalmente porque no retorno aos
centros urbanos, muitas pessoas tentam vivenciar o que sentiram no encontro, se
voltando para espiritualidade e lutas ecológicas. No ultimo dia fui ao livro de
presença e havia 776 assinaturas.
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4 A ÉTICA E O CUIDADO DE SI, A ARTE INTENCIONAL DE VIVER
EM LIBERDADE
Para compreender a resistência ao capitalismo moderno nas comunidades
alternativas, faremos um percurso sobre o poder e a ética em Foucault, a fim de
entender a qual resistência fazemos referência. Para o autor, o poder não está nas
instituições ou formas gerais e institucionais de dominação, mas nas técnicas e
procedimentos pelos quais se empreende para conduzir a conduta dos outros.
Nessa conjuntura, o poder não tem forma e por não ter forma, não pode ser
possuído, uma vez que constituem relações de forças móveis que nunca são
conhecidas e nem definidas. São relações que se dão em rede da qual ninguém
escapa, são relações que aparecem como práticas e como exercícios, onde a cada
momento os sujeitos estão exercendo ou se submetendo a ele. Não se pode saber
de onde vem o poder, mas é possível saber como ele se exerce, pois se exerce nos
discursos que produzem a verdade, são os discursos verdadeiros que trazem
consigo efeitos específicos de poder. Para Deleuze (2010), pensar é poder, ou seja,
estender relações de força (com o requisito de entender que as relações de força
não se reduzem à violência), constituir forças de poder afetar outras forças, tais
como incitar, induzir, desviar, facilitar, dificultar, ampliar, limitar, enfim, é o
pensamento como estratégia. Dessa maneira, poder e saber estão interligados, pois
o saber, segundo Deleuze (2010, p. 124), é
[...] “a condição de que o olho não fique nas coisas, mas se eleve a
visibilidade e que a linguagem não fique nas palavras e frases, mas se
eleve aos enunciados”, ou seja, o “poder é uma espécie de máquina, quase
muda e cega, que faz ver e falar”. “É preciso pegar as coisas para extrair
delas as visibilidades. E a visibilidade de uma época é o regime de luz, as
cintilações, os reflexos, os clarões que se produzem no contato da luz com
as coisas.

De acordo com Levy (2011), Foucault sugere que o poder, como relações
de força móveis está em um constante devir, justamente porque está sob a linha do
fora que se apresenta à margem do complexo saber-poder. O fora é o devir, é o não
estratificado, o amorfo, onde as singularidades ainda não têm corpo visível e vive
longe do enunciado e das visibilidades. É exatamente por não ser relação e não ter
lugar que o fora está sempre resistindo ao poder. São, portanto, singularidades de
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resistência, capazes de modificar as relações já estabelecidas. Para Levy (2011), o
saber é constituído por duas formas exteriores: o visível e o enunciado. O poder é
movido por forças que atuam do lado de fora, em um permanente devir. Daí, o
motivo pelo qual o pensamento do fora ser considerado um pensamento de
resistência ou um pensamento de vida, posto que a vida é a potência do fora, é o
devir.
Relações de força, resistência, devires, singularidades, potência, entre
outros, são termos que designam o fora e que afirmam nele um profundo
vitalismo. “A força vinda do lado de fora – não é uma certa idéia da vida, um
certo vitalismo, em que culmina o pensamento de Foucault? A vida não
seria essa capacidade de resistir? A linha do fora é a vida em sua máxima
potência, o borbulhar das forças e, por isso, é primordial e original. No
entanto, “essa linha é mortal, violenta demais e demasiado rápida,
arrastando-nos para uma atmosfera irrespirável. (LEVY, 2011, p. 89)

Segundo Levy (2011), não é possível viver na linha do fora, todavia é
possível torná-la praticável, pensável, ou seja, fazer dela uma arte de viver. Foucault
sugere a subjetivação como uma dobra da linha do fora, uma maneira de fazer dela
uma zona vivível, uma forma de sair das malhas do poder: “A intensidade da vida
reside justamente no ponto em que ela choca com o poder [...] é aqui que as forças
escapam da armadilha do poder”. (LEVY, 2011, p.89). É nesse ponto que Foucault
trata da resistência nos antigos gregos, pois os mesmos curvaram a força –
subjetivaram - dobraram a força sem que ela deixasse de ser força, eles foram os
que relacionaram a força consigo mesmo. Para algumas escolas gregas da
Antiguidade não é possível governar os outros sem governar a si mesmo - nessa
relação não se submete a dominação imposta por ninguém e igualmente não se
domina, mas governa sem dominar. São modos de existência constituídos como
obras de artes, maneiras de ser baseados em uma ética da existência que
constituem práticas de si, modos de conduzir-se que não estão sendo guiados por
uma moral – regras coercitivas de poder, nem regras codificadas do saber – mas
relações consigo mesmo que resistem aos códigos de saber e poder. São criações
de novos estilos de vida, constituindo existências que dobram a força e fazem da
vida uma obra de arte. “A subjetivação é uma operação artística que se distingue do
saber e do poder, e não tem lugar no interior delas”. (DELEUZE, 2010, 145)
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Deleuze (2010) nos auxilia a perguntar: qual a nossa ética hoje? Como
produzimos uma existência artística? Quais são nossos processos de subjetivação,
irredutíveis aos nossos códigos morais? Em que lugares e como produzem novas
subjetividades? Existe algo a esperar das comunidades atuais? Se nós nos damos
como um corpo, qual a diferença entre o corpo grego e os atuais? Como se dão os
novos estilos de vida e a produção dos modos de existência? Como acontecem
hoje, as subjetivações coletivas? É a partir dessas indagações que vamos investigar
como ocorrem as resistências nas comunidades alternativas por meio da ascese.
Na ascese da cultura grega, helenística e romana, nos séculos I e II,
propagaram-se práticas do “cuidado de si” movidas por grupos, alguns fechados em
si, assumindo o caráter de organizações de fraternidade, escolas, seitas e
comunidades. Essas práticas eram ritualizadas e relacionadas com a espiritualidade,
em uma busca de uma “tecnologia de si” para alcançar o divino em si.30 Essas
práticas do “cuidado de si” da Antiguidade definiram “maneiras de ser”, formas de
reflexão, constituindo um fenômeno de enorme importância na história das
subjetividades. Do exercício filosófico ao asceticismo, mil anos de transformação [...]
de que o cuidado de si é,[...] um dos mais importantes fios condutores. (FOUCAULT,
2006, p. 14,15).
Para Foucault (2006), o cuidado de si greco-romano tinha como preceito
inicial uma atitude que levava a uma relação para consigo mesmo, com os outros e
com o mundo, era uma forma de direcionar o olhar para os outros e para o mundo e
dirigir a si mesmo, a fim de pensar o próprio pensamento 31. Eram ações exercidas
de si para consigo. Ações que transmutaram em regras austeras que foram
retomadas, ou seja, reapareceram na moral cristã, na moral moderna não cristã,
porém num contexto completamente diferente. Segundo Foucault (2006, p. 17):
Foram por nós reaclimatadas, transpostas, transferidas para o interior de um
contexto que é de uma ética geral do não-egoísmo, seja sob a forma cristã
30

Entre essas práticas, citaremos os ritos de purificação, a concentração da alma, o retiro e a
resistência. Os ritos de purificação consistiam em purificar para entrar em contato com os deuses ou
ligar-se ao cosmos, a fim de compreender “a verdade”; a concentração da alma incidia numa visão
que enxergava a alma como uma espécie de pneûma que poderia ser dispersa, era preciso
concentrar e recolhê-la para não expor ao perigo exterior, para isso existiam exercícios, entre eles, os
exercícios respiratórios que permitia uma concentração; o retiro era uma necessidade de ausentar-se
sem sair do lugar, com a finalidade de não mais sentir as sensações; a resistência consistia em
resistir às tentações dos sentidos, por exemplo, a fome, o frio, as dores, as necessidades dos
prazeres sexuais e gustativos. (FOUCAULT, 2006).
31

Pensar o pensamento era uma forma de fazer desaparecer o sujeito que pensa, possibilitando o
sujeito voltar a si mesmo colocando em evidência sua forma de ser.
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de uma obrigação de renunciar a si, seja sob a forma “moderna” de uma
obrigação para com os outros – quer o outro, quer a coletividade, quer a
classe quer a pátria.

A incitação de ocupar-se consigo mesmo, trazida pelos gregos da
Antiguidade, teve um longo alcance no pensamento ocidental. Para Foucault (2006,
p.13), “um momento decisivo no qual se acha comprometido até mesmo nosso modo
de ser de sujeito moderno”, ou seja, este princípio do “cuidado de si” foi formulado,
convertido em diversas formas de ocupar-se consigo mesmo e assumiu diversos
formatos nas escolas da Antiguidade e ao longo da história do Ocidente.
Eram práticas voltadas para a busca de uma forma de pensamento, a
qual o sujeito interroga a si mesmo, a fim de chegar à verdade ao governo de si. A
filosofia, portanto estava relacionada a uma prática espiritual na procura da verdade
que só poderia ser obtida com a conversão do sujeito. Para alcançar esta conversão
era necessário um trabalho sobre si mesmo, onde o sujeito transformava-se para ter
acesso à verdade. A filosofia e a espiritualidade eram duas coisas que não estavam
separadas, uma continha a outra.
Em Foucault (2006), vemos diversas escolas filosóficas ou espirituais do
“cuidado de si”, principalmente entre os séculos I e II de nossa era, onde o cuidado
de si estava para todos, independente de status. Eram preceitos convertidos em
diferentes maneiras como ocupar-se consigo mesmo, retirar-se em si mesmo,
recolher-se em si mesmo, sentir prazer em si mesmo, buscar deleite somente em si,
permanecer em companhia de si mesmo, estar em si mesmo como numa fortaleza,
prestar culto a si. Essas práticas se realizavam em escolas, seitas e comunidades
com regras morais e práticas austeras do “cuidado de si”. Era o que Foucault
denominou “artes da existência”, onde os sujeitos assumiam para si atitudes
refletidas e voluntárias almejando transformar suas vidas numa obra de arte. Não
eram práticas unificadas numa moral autoritária, onde houvesse proibições, mas
eram exercidas na prática da liberdade e que se apresentavam em focos espalhados
em vários movimentos filosófico/religiosos. Desenhava uma moral passada de forma
difusa que permitia aos sujeitos evasões, uma vez que não era imposta. Configurava
numa subjetivação, ou seja, numa relação para consigo que derivava da relação
com os outros, onde o indivíduo constituía a si mesmo na relação com os outros,
adquirindo uma independência em relação ao meio circundante.
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Essa independência significava também “governar a si” para governar os
outros numa relação constante com a comunidade. Para exemplificar essa faceta do
“cuidado de si”, vamos a uma narrativa de Foucault (2006), tirada do texto de Platão,
onde o cuidado de si estava relacionado ao governo. O texto remete a Atenas, onde
um homem reconhecido pelo nome de Alcebíades queria governar a cidade. O
mesmo era rico, era ateniense de família tradicional. Sócrates diz a Alcebíades que
o mesmo é rico, porém não tem a riqueza dos rivais, nem a mesma educação, por
isso é necessário conhecer a si mesmo, como uma forma de prudência para
governar os outros. Era imperativo, naquele contexto, que Alcebíades detivesse algo
superior aos outros, isto é, Alcebíades deveria ter uma tékhne que levada a sério e
conduzida da forma como convém o levaria a obter o que queria, ou seja, governar
os outros. O cuidado de si, neste caso, está vinculado a um acesso a si, necessário
para se obter um bom governo que consiste “governar a si” para governar os outros.
Somente o homem livre de relações “duvidosas” para consigo mesmo, como paixões
e abusos de autoridade, estaria livre para, enfim, ter acesso agovernamentabilidade.
É preciso ter poder sobre si para ter poder sobre os outros.
Foucault ao tratar da nossa forma de ser contemporânea, sugere um tipo
de análise para a governabilidade tal qual os gregos da Antiguidade, ou seja,
diferentemente de ações orientadas por normas e leis do cotidiano, o sujeito
orientaria suas ações por valores morais compreendidos internamente, a partir das
relações dos atos humanos, como explica Foucault (2006, p. 307):
Isto significa muito simplesmente que, no tipo de análise que desde algum
tempo busco lhes propor, devemos considerar que as relações de
poder/governamentabilidade/governo de si e dos outros/relação de si para
consigo compõem uma cadeia, uma trama e que é em torno destas noções
que se pode, a meu ver, articular a questão da política e a questão da ética.

Neste texto de Platão trazido por Foucault, a política e a alma não se
encontram dissociadas, percebemos na lição de Sócrates que ocupar-se com a alma
era ocupar-se com a cidade, era ocupar-se com a justiça, com o equilíbrio interior,
salvaguardando as leis e as relações justas entre os cidadãos. O cuidado de si,
neste momento está intimamente ligado ao cuidado com os outros. Ao cuidar de si, o
sujeito se salvava e salvava a cidade e ao salvar a cidade estava ao mesmo tempo
salvando a si mesmo.
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Em Platão, o termo salvação está ligado a um estado de alerta, um
domínio de si, uma resistência, uma soberania de si para repelir, suportar as
sujeições exteriores. Salvar a si mesmo consistia em não ser escravo, pois estaria
preparado para escapar de coerções exteriores irrefletidas. Mais tarde, em outras
escolas do cuidado de si, essa governamentabilidade de si estará desarticulada do
governo da cidade para estar relacionada a uma independência do indivíduo em
relação às afetações exteriores, porém nos dois casos, o sujeito se torna agente da
sua salvação perante a cidade, perante o mundo, por meio de um trabalho sobre si
mesmo.
No Cristianismo, a austeridade, as regras morais greco-romanas foram
retomadas, muitos preceitos gregos foram reapropriados, entre eles, a busca da
salvação, porém com outra roupagem. No cristianismo, o sujeito não é agente de
sua salvação. A salvação que antes era uma busca interior do sujeito para não ser
escravo das afetações externas, no cristianismo a salvação acontece motivada por
algo externo, como um acontecimento, por exemplo, a vinda de “Jesus que deu a
vida para nos salvar”. Era por meio do arrependimento e da conversão dos sujeitos
que se tornava possível a salvação, ou seja, para possibilitar a passagem de um
mundo para outro, o paraíso. Apesar de retomar os preceitos, a austeridade grecoromano, no cristianismo, o cuidado de si foi suplantado pela renuncia de si, pois é
somente com a renúncia de si que se consegue a salvação. O conhecimento de si
que antes era um fator importante para cuidar de si e cuidar dos outros, no
cristianismo se torna um meio dos sujeitos reconhecerem as tentações que se forma
no interior da sua alma, a fim de frustrar as seduções que o impedem de obter a
salvação.
No cristianismo, o sujeito não estava voltado para encontrar a verdade em
si, o divino em si, mas renunciar a si em nome do divino apartado de si. Neste
contexto, vai aparecer a figura do pastor, o sujeito que vai fazer a intermediação
entre o sujeito e a sua salvação. É aquele que pode exigir obediência por esse seu
status. E como a salvação não é um objeto de escolha, mas uma obrigação, a
obediência a Deus e ao pastor vai se tornar não somente uma obrigação, mas um
mérito, um meio de seguir a própria vontade de Deus.
O pastor, por sua vez, deve saber tudo o que se passa no interior das
pessoas e essa informação é obtida por meio da confissão exaustiva e permanente
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do cristão. É essa verdade que é alcançada pelo exame de consciência, por meio da
confissão, a produção da verdade interior, a produção da verdade subjetiva o
elemento primordial no exercício do pastor. Vemos que a verdade aqui adquire outra
configuração. A verdade do cuidado de si greco-romana era buscada em si mesmo,
para si mesmo, visando à cidade; a produção da verdade no cristianismo está
vinculada a algo exterior, intermediada por um pastor na busca de um divino fora, ao
qual se deve uma renúncia de si.
Outro fator importante para mostrar o divisor de águas entre a
austeridade greco-romana e as práticas cristãs é a questão da moral. O cristianismo
absorveu discussões de temas que foram refletidos pelos gregos e romanos na
Antiguidade, como preceitos sobre formas de comportamentos que deveriam ser
tomados para um melhor “cuidado de si”. Configurava a expressão de um medo, um
modelo de um comportamento, a imagem de uma atitude desqualificada, um
exemplo de abstinência. Por exemplo, um modelo de abstinência greco-romana
estava no herói virtuoso que sabia resistir aos prazeres, esse sujeito que tinha essa
resistência era considerado um atleta da temperança, senhor de si. Esse
comportamento era almejado e servia de modelo não só na cultura greco-romana,
mas no cristianismo, todavia o cristianismo trouxe algo mais que não se apresentava
na cultura greco-romana, ou seja, esses modelos de comportamentos consistiam
numa proibição que se expressava, por meio de regras bem explicitamente
formuladas numa doutrina, num ensinamento explícito e obrigatório a ser seguido.
Bem diferente da cultura greco-romana, onde essa moral era transmitida de maneira
difusa longe de formar uma obrigatoriedade com valores estabelecidos.
Foucault chama esse conjunto prescritivo e imposto de regras e valores
de código moral e amplia a discussão mostrando a diferença entre a moral expressa
por meio de códigos de comportamentos e a moral como forma de subjetivação. A
primeira deve ser procurada nas instancias de autoridade que fazem valer o código
que impõe a aprendizagem e pune os desvios, daí as punições dadas na Idade
Média para quem de desviasse do “caminho de Deus”. A segunda moral configurada
em uma relação, em uma constituição de si como sujeito dessa moral, a qual é
respeitada por interesse do sujeito, neste caso, os códigos de moral podem ser bem
elementares, pois o destaque é dado na relação para consigo, onde o indivíduo se
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dá como objeto a se conhecer, tomando decisões baseadas numa ética, ou seja, em
um modo de ser.
Dois fatores configuraram no cristianismo: a verdade fora de si e a ênfase
nos códigos morais que agenciam a vida dos sujeitos. Esses fatores possibilitaram
um movimento de apartação do sujeito do governo si, desembocando num contínuo
desconhecimento de si e para fora da ética. Os sujeitos da atualidade herdaram
especificamente essa apartação de si voltando-se para lutas exteriores que nada
remontam à busca da potência de si. Como expressa Foucault (2006, p. 306):
Em todo caso gostaria de assinalar é que, de qualquer maneira, quando
vemos hoje a significação, ou antes, a ausência quase total de significação
e pensamento que conferimos a expressões – ainda que muito familiares e
percorrendo incessantemente nosso discurso, como retornar-se a si mesmo,
liberta-se, ser si mesmo, ser autêntico, etc, - quando vemos a ausência de
significação e pensamento em cada uma dessas expressões hoje
empregadas, parece-me não haver muito do que nos orgulharmos nos
esforços que hoje fazemos para reconstituir uma ética do eu.

Havia na cultura greco-romana esse momento do cuidado de si, o qual se
praticava a busca do divino em si mesmo, onde os sujeitos percorriam uma viagem
interior como pilotos das suas trajetórias na procura de suas almas, lapidando suas
próprias vidas e as relações com outras pessoas, como um artista faz numa obra de
arte. Na contemporaneidade, podemos observar o resultado de um longo processo,
onde dispositivos de poder afastaram e afastam os sujeitos de uma ética, ou seja, de
uma reapropriação de si nas suas ações.
Pretendemos, a seguir, chegar a uma discussão que Foucault abre sobre
formas de poder, para compreender como o poder perpassa as subjetividades,
instruindo formas de viver, as quais tornam os sujeitos sujeitados e afastados de
uma reapropriação de si. Partimos em uma breve trajetória começando pelo poder
monárquico, onde o soberano tinha o poder de vida e morte sobre seus súditos,
onde as decisões sobre os bens e a vida dependiam da vontade do soberano. Em
Leviatã de Thomas Hobbes, os juristas expressavam que quando se contrata, no
plano do contrato social, ou seja, quando os sujeitos se reúnem para constituir um
soberano, o fazem para delegar a esse soberano um poder absoluto sobre eles, o
fazem para proteger a vida, portanto, o soberano tem o poder absoluto sobre a vida
dos seus súditos.
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A “alienação” dos sujeitos sobre o poder de si mesmo, passa no decorrer
dos séculos, das mãos de um soberano, para um poder disciplinador que surgiu
junto com a revolução industrial. Partimos de um poder que atua sobre o poder de
matar e fazer viver, assim como tirar bens e riquezas dos súditos, para um poder
que atua sobre os corpos dos sujeitos, por meio de instituições disciplinadoras. O
intuito desse poder é aumentar a produtividade dos corpos para a produção no
trabalho. A intenção, nesse momento, é adestrar, a fim de retirar a força dos sujeitos
para o trabalho. O poder que antes encarnava a figura do soberano, neste momento
histórico, se apresenta em toda parte, materializado nos corpos dos sujeitos
sujeitados.
Na segunda metade do século XVIII, o poder intensifica-se do disciplinar
sobre os corpos dos sujeitos, para um poder sobre a vida, ou seja, um biopoder, que
não se dirige mais aos sujeitos e sim para população. Essas novas técnicas de
poder se dirigem à população e aos processos que a afetam como: nascimento,
morte, produção, doença, constituindo controles como: taxa de nascimentos, taxa de
reprodução, mapeamento e controle da população. Junto com esse novo poder,
aparece a biopolítica, onde a população desponta como problema jurídico e ao
mesmo tempo científico e tecnológico. Neste momento, buscam-se equilíbrios
globais e regularidades, assegurando sobre a vida dos sujeitos uma regulamentação
e uma normalização.
Essas formas de controle sobre a vida estão permeando as subjetividades
dos sujeitos proporcionando-lhes longos processos de improváveis “delegação de
poder” e assujeitamentos, onde os mesmos dirigem suas vidas, por meio de
processos exteriores de regulamentações e normas. As sociedades atuais são como
um grande mercado mundial em que as subjetividades, os desejos de milhões de
pessoas são capturados. Cada vez mais os sujeitos consomem modos de vida, ou
seja, maneiras de ver, sentir, pensar, perceber, existir.
Os sujeitos não podem transferir seus poderes sobre o governo de suas
vidas, mas o sujeito pode renunciar este direito-potência. Essa prática significa
apenas que certos desejos dos indivíduos encontram-se temporariamente
determinados por outros. Significa que nossos desejos nos pertencem, mas podem
ser determinados por afetos exteriores que proporcionam a obediência. Nós
decidimos obedecer, alienamos nossa potência apenas imaginariamente.
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Desde a monarquia até as instituições disciplinadoras, as afetações de
temor e esperança mantêm a obediência e nos fornecem uma imagem de um poder
inacessível. Nessa perspectiva cabe ao poder político reforçar as instituições para
que os dispositivos de poder trabalhem nas subjetividades, a fim de que esse poder
seja desejado e seguido como se fossem expressões do pensamento coletivo.
As resistências cotidianas acontecem por afetações de indignações que
fermentam dentro dos sistemas, uma vez que o poder não pode ser delegado, mas
permeia as micro-relações. Na contemporaneidade, os sistemas para se manterem e
não sucumbirem, trabalham as subjetividades, os desejos, a vontade de poder sobre
os outros, tão presente nos atos humanos. Enquanto isso, os sujeitos
contemporâneos são permeados por poderes que regulamentam e normalizam
comportamentos, absorvendo expressões de resistência.
É importante frisar que, de forma parecida aos gregos da Antiguidade, na
atualidade das sociedades modernas, também encontramos sujeitos que cuidam de
si, por meio de embelezamentos, exercícios físicos, terapias etc., porém por outros
motivos, pois cuidam de si para serem mais saudáveis, bonitos, inteligentes,
eficientes, a fim de tornarem-se aptos para exercer funções cada vez mais
aprimoradas dentro de um sistema de status e competição. Sistema que transforma
os sujeitos em máquinas aperfeiçoadas e sedentas por mais prazeres, bem
diferentemente da austeridade greco-romana e do cristianismo, onde a busca pelos
prazeres e por vaidades pessoais eram rebatidas. Os sujeitos são afetados por
agenciamentos de subjetividades que privilegiam a imagem de si, transmitidas com
intuito de sobrepor-se aos outros de uma forma individualista. Ao mesmo tempo,
esses sujeitos da modernidade atuais se apresentam alheios ao reconhecimento de
si como potência participante criativa nas afetações exteriores.
Segundo Lipovetsky (2007), Narciso é um modelo arquetípico da cultura
moderna, onde os sujeitos estão voltados para si, mais preocupados com sua saúde,
longevidade, corpo, beleza, lazeres e bem estar. Para Boff (2011), o ser humano
criou um “complexo de Deus”, pois através do projeto de tecnociência pensou que
podia tudo e que não haveria limites para sua pretensão de tudo conhecer e dominar
e consumir. Todavia a natureza mostrou as respostas a tamanhas exigências
humanas, atualmente existe uma estimativa que até 2030 não estaria mais garantido
a sustentabilidade no planeta (BOFF, 2011).
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Para que os sujeitos apenas não aceitem as regras regulamentadoras
normalizadoras passivamente, mas atuem ativamente é imprescindível uma relação
para consigo mesmo, com suas subjetividades, permeados por uma ética - prática
também formulada na cultura do cuidado de si. Uma ética que ponha fim ao vazio
existencial que provocou uma devastadora destruição à natureza – um sentido ético
que proporcione ao sujeito um compromisso com a coletividade e com o ambiente.
Para pensar a ética, afetações exteriores, governabilidade dos sujeitos
por si mesmos, na exata medida em que os sujeitos são assujeitados ou não e
buscam uma liberdade chegaremos ao pensamento de Foucault (2010), que sugere
que o problema ético é o da prática refletida da liberdade. Para o autor, “o Cuidado
de si constitui, no mundo greco-romano, o modo pelo qual a liberdade individual – ou
a liberdade cívica, até certo ponto – foi pensada como ética”.(FOUCAULT, 2010, p.
267). Dessa maneira a ética só pode ser pensada a partir da prática da liberdade.
Foucault (2010) indaga como se pode praticar a liberdade? Na ordem da
sexualidade, é liberando o desejo que se saberá como se conduzir eticamente nas
relações de prazer com outros. Portanto o cuidado de si é ético em si mesmo e
implica relações com os outros - sendo também uma maneira de cuidar dos outros
que só é viável quando o sujeito cuida de si, ou seja, quando não se abusa do poder
impondo aos outros seus desejos. Para Foucault (2010, p. 271):
Aquele que cuidasse adequadamente de si mesmo era, por isso mesmo,
capaz de se conduzir adequadamente em relação aos outros. Uma cidade
na qual todo mundo cuidasse de si adequadamente funcionaria bem e
encontraria nisso o princípios ético de sua permanência.[...] Não se deve
fazer passar o cuidado dos outros na frente do cuidado de si vem
eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação consigo mesmo
é ontologicamente primaria.

A ética permeia as relações greco-romanas do cuidado de si, pois
aparece como uma relação com a própria alma e o meio circundante, onde se é
buscado a justiça e o bem comum. O homem pondera sobre sua relação com o
mundo e governa suas ações, consciente do seu papel no mundo. “O homem é
governado pela ordem da alma [...], na sua morada, na sua polis, [...], no seu
universo. O ethos do homem é seu caráter, sua consciência”. (MENDONÇA apud
CESAR, 2006, p. 146). Portanto, o importante nessa relação é uma forma consciente
de se relacionar com o mundo, onde o ethos aparece como caráter, o modo de ser
de uma pessoa ou de uma comunidade. Para Vàsquez (2011), a ética vem do grego
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ethos que significa modo de ser ou caráter enquanto forma de vida conquistada pelo
sujeito. É um modo de comportamento não natural, mas é adquirido e conquistado
por hábito e é exatamente por esse caráter não natural da maneira de ser dos
sujeitos que na Antiguidade, lhe confere uma dimensão moral. É importante frisar
que ética não é moral, pois a ética consiste em um modo de ser.
Deleuze (2009) esclarece que para Spinoza a moral implica sempre em
algo superior ao ser, alguma coisa que exerce o papel do Uno, o bem, ou seja, algo
superior ao ser. Dessa maneira, a moral aparece com a missão de julgar, pois
somente podemos julgar o ser mediante uma instância superior. Essa moral põe em
questão a essência dos sujeitos, mas o que é a essência? Utilizaremos o exemplo
posto por Deleuze ao explicar o pensamento de Spinoza: Aristóteles expressa que o
homem é um animal racional, daí a essência do homem é ser um animal racional,
todavia apesar de ser assim o homem age com irracionalidades, por isso sua
essência não está realizada. A moral surge como meio de realização da essência
humana, ou seja, conduzir de maneira racional, fazer passar a essência no ato, é o
dever da moral, isto é, o sistema de julgamento, onde o sujeito julga a si mesmo e é
julgado. Julgar implica sempre em uma instancia superior ao sujeito, implica sempre
o Uno em detrimento ao sujeito, existe sempre uma idéia transcendente.
Para Spinoza (2011),o sujeito não julga, pois procura os modos de
existência envolvidos, ou seja, o que quer que faça não terá mais do que merece - o
sujeito não relaciona com valores transcendentes - assim a ética aparece como um
ethos, um modo de ser.Conforme Spinoza, as pessoas, os animais diferenciam-se
pelo que podem, ou seja, uma sardinha não pode o que pode um tubarão. Todos os
seres são relacionados por uma escala quantitativa de potência - sobre o que se é
capaz, o que se suporta, o que faz. É diferente da questão da moral sobre o que o
sujeito faz em virtude da sua essência. A ética está diretamente envolvida com
modos de existência, modos de ser.
Segundo Boff (2010), a ética apenas fechada no âmbito da razão, perdeu
o âmbito da espiritualidade, ou seja, a dimensão da consciência humana que
permite ao sujeito sentir-se parte do todo. Como veremos mais adiante, em capítulos
posteriores, a filosofia não estava separada da espiritualidade da vida e a ética fazia
parte do pensamento filosófico. Segundo Vàsquez (2011), para o vasto período da
história da filosofia durante o qual, não se tinha elaborado um saber científico sobre
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diferentes campos da realidade natural e humana, a filosofia se apresentava como
um saber total que se ocupava praticamente de tudo.
Nas comunidades alternativas percebemos a tentativa por uma ética do
cuidado e da sustentabilidade da vida que tem como propósito uma vida comunitária
comprometida com o planeta, com a comunidade e com a espiritualidade, com um
modo de ser. Dessa forma, a ética e a espiritualidade nas comunidades alternativas
estão intimamente relacionadas e ao mesmo tempo estão conectadas a uma busca
pela sustentabilidade da vida. De acordo com Santos Jr (2006), as comunidades
alternativas têm a idéia de um projeto de sustentabilidade que respeita a diversidade
a diferença entre os sujeitos e prima pela construção de estruturas sociais
autônomas capazes de se manter com respeito pela vida no planeta. Em sua grande
maioria, são sujeitos que tentam vivenciar seus ideais e busca soluções simples
para as questões mais básicas do viver humano como: trabalhar, se alimentar,
vestir, morar, educar os filhos. São sujeitos que se comprometem com a construção
de um mundo diferente e vivenciam suas espiritualidades sobre a tentativa de
sustentabilidade da vida.
Tem uma atitude espiritual todo aquele que tem uma atitude permanente de
cooperação com a vida. Se você agooua as plantinhas da sua horta você
está cooperando com a vida daquelas plantas, se você dá comida pro
cachorro e água pro gato você está cooperando com a vida deles. Se você
aceita a visita de estranhos que estão precisando de alguma coisa, você
está cooperando. Se eu estou ajudando minha nova vizinha a arrumar a
estante da cozinha eu estou cooperando com a vida dela. Isso é a base de
uma espiritualidade alternativa.É uma atitude de cooperar com a vida, de
ajudar os processos da vida. (Entrevista a Z. na Comunidade de Sabiaguba
em julho de 2012)

Nessa conjuntura, perguntamo-nos sobre a natureza da configuração das
relações existentes em certas comunidades alternativas que privilegiam as relações
do sujeito consigo mesmo, com o outro e ambiente e se tais relações apresentam
modalidades que poderíamos inscrever no princípio de uma ética ambiental?
Na Antiguidade grega, a natureza era vista como algo a ser decifrada ou
como algo a ser dominada, não havia um pensamento ético refletido, a partir da
“vulnerabilidade” e destruição da natureza ocasionada pela ação humana. Devido à
crescente destruição da natureza, na atualidade, constatamos propostas sobre uma
nova relação ética intervencionista voltada para a preservação da natureza. Nos
discursos dos componentes das comunidades alternativas vemos várias vertentes
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éticas entre elas citaremos o patocentrismo, o veganismo, o holismo, a
permacultura. Cremos que esses componentes seguem esses princípios por se
indignarem pela forma, na qual o homem tem tratado o ambiente e suas relações
entre si. Desse modo, essas reflexões configuram em uma reação contra a
imposição de padrões de uma racionalidade tecnicista que separam os sujeitos de
uma relação com eles mesmos inseridos na natureza.
Para analisar essas questões éticas nas comunidades alternativas,
começaremos pelo patocentrismo. Para Cesar (2006), é uma a vertente que elege a
capacidade de sofrer de um ser como centro motivador de ações morais. Os
seguidores do patocentrismo apoiam dois princípios éticos: o primeiro é que
devemos aliviar a dor e o sofrimento e o segundo é que devemos tratar igualmente
os interesses daqueles que estão envolvidos por nossas ações. O cerne do
patocentrismo está na igualdade de considerações e direitos a todos os seres que
possuem a capacidade de sofrer, pois assim como não admitem que um ser humano
passe por sofrimentos inúteis, também não admitem que os animais passem por tais
sofrimentos.
Em uma visita à comunidade de Campina, encontramos pessoas que
praticam uma espécie de vertente do patocentrismo narrada por uma componente
de uma comunidade alternativa que seria o veganismo. O veganismo consiste numa
“filosofia de vida” motivada por convicções éticas baseada nos direitos dos animais,
onde se procura evitar a exploração e agressão aos mesmos. Por isso, os
seguidores do veganismo evitam produtos considerados de origem animal, por
exemplo, produtos alimentares ou não, como lã, couro, seda, pérolas, plumas,
penas, etc. Na alimentação, além de serem vegetarianos, excluem do cardápio
laticínios, ovos e mel. Em uma entrevista na comunidade Campina, uma praticante
do veganismo narra sobre essa prática.
Não como nada de origem animal, para o vegetariano mesmo, o principal
motivo é não querer causar sofrimento aos outros animais. Quando você
rejeita carne mesmo, diz: não quero matar um bicho, não quero ingerir um
bicho, pois o bicho teve medo na hora de morrer e eu não quero ingerir essa
energia. O vegana vai mais longe, ele vê que esse sofrimento vai até
mesmo quando o cara vai tirar o leite da vaca, não é mais manual, mas
agora são umas bombas que eles colocam e dar choque elétrico no peito da
vaca, dar mamite e umas coisas assim. O ovo também, pois colocam as
galinhas em locais minúsculos e elas ficam lá stressadas, comendo o dia
inteiro e botando o dia inteiro. (Entrevista à M., 29 anos, na Comunidade
Campina, em agosto de 2011)
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O holismo deriva de “holístico e vem do grego holum: holos, que significa
o “todo/inteiro”, e um, que significa “partes”: um olhar abrangente que vê, ao mesmo
tempo, o todo e as partes”. (OLIVEIRA; BORGES, 2008, p. 24) Esta corrente ética
percebe o mundo como um todo integrado, configurando um organismo. Considera a
natureza digna de apreço moral, onde devemos olhar o planeta não mais como fonte
de recursos, mas algo integrado e dotado de valor intrínseco. De acordo com a
perspectiva holística, os sujeitos e a natureza não estão separados e compõem uma
união indissociável. Como expressa A. da Comunidade Sabiagauaba:
Uma fogueira que você acende aqui e a fumaça vai pelos ares, vai fazer um
mal lá na frente e que você não está vendo, pra uma pessoa que você não
se relaciona diretamente, mas se relaciona planetariamente. Você vai poluir
aquele que você nem conhece pessoalmente. (…) Viver egocentricamente é
prejudicial a você mesmo. Os Estados Unidos exportam lixo, queimam o
lixo, mas o planeta trata de voltar à poluição para eles lá. Não adianta ter
uma visão egocêntrica achando que vai causar mal ao outro, porque tudo
volta, pois o planeta é um sistema único. Nós somos um só. (Entrevista a A.,
na Comunidade de Sabiaguaba em janeiro de 2011)

De acordo com uma entrevistada na comunidade alternativa de Campina,
a permacultura visa uma sustentabilidade ecológica, a qual cada um se torna
responsável por sua existência e a existência de todos os seres e dos seus
descendentes. A permacultura se emprega em uma busca de relações harmônicas
entre homens convivendo entre si e entre homens e natureza, utilizando técnicas
tradicionais permeadas com técnicas modernas, porém, visando sempre perceber o
mundo sob a ótica de uma forma sistêmica. M. expressa sobre a ética da
permacultura:
A permacultura é isso, quando você fala cuidar da terra, cuidar das pessoas,
isso é a intenção da gente mesmo. A terra é minha casa, meu corpo é
minha casa, essa ética vai pra relação com os irmãos. Você cuida da terra,
você cuida das pessoas, você cuida de você mesmo. Se você é espelho
meu tenho que cuidar de você. Permacultura é o resgate dessa relação
comunitária. A permacultura tem três princípios éticos: cuidar da terra,
cuidar das pessoas e distribuir os excedentes igualmente. Significasatisfazer
suas necessidades básicas de moradia, alimentação, conforto e contato
humano, então, uma vez satisfeita essas necessidades básicas, você
distribui os excedentes. Hoje me considero permacultora porque tenho isso
na minha cabeça, a minha ética é a do cuidado, e cuidar de mim significa
cuidar do outro. (Entrevista feita na comunidade Campina em agosto de
2011, com M., 29 anos)
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É libertando–se temporariamente das exigências normativas, regras e
códigos morais dos centros urbanos que esses sujeitos procuram uma relação de
autogovernabilidade, ou seja, compreendendo uma regra e a direcionando para suas
vidas, por meio de suas práticas cotidianas. É buscando compreender leis, não
através de códigos morais impostos, mas a partir das suas interioridades. Dessa
forma, tendem a ficar fora dos padrões de comportamento e pensamento das
sociedades modernas, por isso estão na liminaridade32 das estruturas sociais33.
Essa situação de liminaridade traz uma reflexividade, onde os sujeitos tomam
conhecimento de si mesmos e desembocam numa visão global do lugar do homem
no cosmos. Diferentemente dos sujeitos da modernidade que se encontram
fortemente submergidos na estrutura produção-consumo, onde há pouco espaço e
oportunidade para refletir sobre suas relações cotidianas, por estarem na luta da
batalha diária por posições dentro do sistema.
É um espaço que propõe resistência aos ditames de um mercado
capitalista de consumo, como também propostas éticas do cuidado, religiosidade,
misticismo, filosofia e união com o cosmos, uma vez que esses sujeitos estão
praticando integrações que intensificam suas relações com o ambiente circundante e
dos sujeitos entre si.
O que Foucault pretendia resgatando o pensamento greco-romano era
pensar a relação do sujeito consigo mesmo e com o mundo. Ao tratar desses
padrões de racionalidade e poder, Foucault queria demonstrar como essas formas
de assujeitamentos impedem essa relação. A intenção era apontar para uma
reflexão não apenas em nome daquilo que se é, mas a propósito daquilo que se
quer ser, daquilo que se quer fazer consigo e com a vida, para tanto, é necessário
uma relação de consciência e liberdade.
Os discursos dos componentes das comunidades alternativas apontam
para uma crítica à incitação ao consumo que afastam os sujeitos de uma relação
consigo mesmo ao criar necessidades que aumentam o lado egocêntrico humano e
32

Segundo Turner (2008, p. 216), “liminaridade[...] indica que [...] o neófito (“recém nascido”) é
estruturalmente, quando não, fisicamente, invisível nos termos das definições e classificações padrão
de sua cultura. Ele foi despido dos atributos externos de posição estrutural, afastando das principais
arenas da vida social em um alojamento ou campo de reclusão e reduzido a uma igualdade com seus
companheiros”.
33

Compreendendo estruturas sociais, a partir de Turner (2008, p. 220), as quais seriam “arranjos
padronizados de conjunto de papéis, [...] conscientemente reconhecidos e regularmente operacionais
em uma determinada sociedade”.
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o descompromete com o entorno, além de criar desejos por coisas que não são
realmente necessários para existência humana – necessidade que causa
aprisionamentos. Nos discursos dos moradores de comunidades existe um
pensamento que aponta que dentro das estruturas de consumo das sociedades
capitalistas os sujeitos estão em um estado de falta de liberdade, uma vez que se
encontram presos a necessidades criadas pelo sistema, logo, cada um se sente
compelido a garantir o seu - surgindo assim um individualismo avassalador que se
revela na linguagem cotidiana: o meu emprego, o meu salário, o meu carro, a minha
família, onde a única coisa que impera é a guerra de todos contra todos em vista da
sobrevivência individual. Nessa conjuntura é o mercado que regula a vida, tirando
dos sujeitos à possibilidade de construir coisas em comum e fora da lógica
competitiva do mercado. Para os componentes das comunidades alternativas,
quanto mais livres de apegos aos apelos hedonistas das sociedades modernas,
maior é a liberdade. A liberdade também configura ser o que se quer ser, sem estar
dependente a ser o que a sociedade condiciona. Configura realizar trabalhos, os
quais os sujeitos se reconhecem, dando um “sentido artesanal” para sua ação. Para
M., a sociedade:
Éopressiva, mas não pra mim, mas pra todo mundo. Você vira escravo de
tudo lá. Tudo é: você tem que fazer isso assim, assim, assim, assim. Você
vai viver assim, você vai ser advogado. Que liberdade eu tenho aí de
escolher alguma coisa? [...] Também, acho que liberdade é uma sintonia de
trabalhar com a terra, de buscar um lugar pra plantar e pensar assim:
aquele lugar é bom pra plantar. Você sentir o lugar pra mim isso é liberdade,
sentir isso aqui tudo é liberdade. (Entrevista realizada na Comunidade
Campina com M. 19 anos, em agosto de 2011)

Nos moradores das comunidades alternativas observamos a necessidade
de liberdade, onde os mesmos buscam uma vida não direcionada para práticas de
consumo e competições por posições no sistema, mas uma vida realizada, por meio
de suas escolhas. São opções por uma vida ascética endereçadas àqueles que
desejavam viver uma vida voltada para o cuidado de si que somente pode ser
realizada a partir da vontade do sujeito - conforme ações voltadas para uma tentativa
ética do comportamento. Implica em não se deixar levar por prazeres - afetações de
desejos que desviam os sujeitos de uma proposta de comprometimento com a
liberdade, o bem comum e com a natureza. Ser livre consiste em não se deixar
dominar por uma exacerbação às necessidades. Como consta na narrativa abaixo:
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O cara diz: eu tenho que ser livre, mas o cara está na maior prisão, [...] não
quer abrir mão de comer as coisas que ele gosta, de ter na casa dele o
conforto que ele quer, achando que aquilo é liberdade. Nossa, eu estou
trabalhando ganhando meu dinheiro, tenho casa do jeito que eu gosto, as
coisas estão do meu jeito. O cara acha que está livre, mas está preso por
todas essas necessidades, entre aspas, porque não precisamos de nada
disso. (Entrevista na Comunidade Campina em agosto de 2011 com, M. 29
anos)

O estado de liminaridade proposto pelas comunidades alternativas se
configura apenas na relação do sujeito consigo mesmo independente do lugar onde
se permanece, ou seja, dentro das próprias comunidades alternativas podem existir
sujeitos ainda presos nas relações de assujeitamentos e poder, que não conseguem
persistir numa situação de liberdade consigo mesmo e com outras pessoas e ainda
persistir numa lógica capitalista de individualismo. Dessa maneira, constatamos que
a prática “alternativa” trata-se de uma relação do sujeito consigo mesmo em um
processo intencional. Assim narra A.
O movimento se formou a trinta e cindo anos e vinha de um anseio, no
íntimo de cada pessoa, de uma vida simples, boa e que pudesse fazer
escolhas. O nome mais adequado para as comunidades alternativas não
seria mais esse. É um termo pejorativo. Seria comunidade intencional, ou
seja, ter intenção de viver com aquela pessoa por escolha sua. Assim como
outra pessoa ter a intenção de viver com você por escolha dela. Isso
acontece porque abre as portas para essa pessoa e é o que a gente vive
aqui. Eu tenho a chave das outras casas, as outras casas têm a minha
chave da minha casa, da minha vida, podem entrar com a minha permissão
antecipada. Por isso a comunidade é mais que alternativa, é intencional,
porque você está em confiança com o outro. É aberto para esses que têm
intenção. Dentro dessa comunidade intencional talvez viva essa pessoa que
não tem intenção, não vive a vivência intencional. Elas estão vivendo a
vivência alternativa que é o primeiro patamar. A vivência intencional está
acima pra essas pessoas mesmo que estão vivendo mesmo com a intenção
de viver. Têm pessoas que acham bonito, querem viver aquilo ali, mas tem
um processo, ele não cai de pára-quedas ali. Tem um processo. Tem que
se despojar, se desnudar. Por que no encontro de comunidades alternativas
as pessoas tiram a roupa pra tomar banho juntas? Porque é uma forma de
se desnudar. Estou aqui de corpo inteiro pra você me ver como eu sou. A
intenção é essa: você se abrir, não ter medo e o outro não ter medo de
você. As pessoas podem fazer essa experiência de viver comunitariamente
numa comunidade intencional que é tempo. (Entrevista feita a A. em janeiro
de 2010, na Comunidade de Sabiaguaba).

Para viver em um estado de liminaridade proposto pelas comunidades
alternativas, os sujeitos têm que romper com séculos, onde o cristianismo operou,
por meio de rígidos códigos morais sobre os comportamentos, onde o capitalismo
disciplinou, regulamentou, normalizou as relações dos sujeitos com seus corpos,
com suas sexualidades e nos seus processos de individualização. Onde o sistema
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de racionalismo e poder proporcionou isolamentos em bolhas egocêntricas,
acirradas por relações de competição e poder. Nesse contexto, os sujeitos se tornam
impedidos de obter uma relação consigo mesmo e com os outros em liberdade. Por
isso a proposta das comunidades alternativas é a do encontro que se concretiza
mais enfaticamente no ENCA cuja finalidade é de unir os grupos para trocar
experiências sobre suas vivencias comunitárias 34.
Para D’ Andrea (2000), no movimento new age o individualismo
expressivo aparece por oposição ao individualismo utilitário, uma vez que cada
pessoa tem em vista a realização da individualidade. Todavia essa individualidade,
ainda que única, não é alheia ou isolada de outras pessoas, ou seja, sob certas
condições, é possível pelo sentimento intuitivo se fundir com outras pessoas, com a
natureza ou com o cosmos. Por isso a relação buscada é uma relação intencional,
ou seja, é uma relação de si para consigo, uma vez que, para conviver e permanecer
nas comunidades alternativas não existe um conjunto de regras prescritivas que
dirão como o sujeito deve ser. Não queremos dizer que não existam regras de
convivência nas comunidades alternativas, mas sim que a permanência de um
sujeito em uma comunidade depende da forma como ele exerce suas práticas
cotidianas e essas práticas não estão inscritas em lugar nenhum, pois acontece
apenas na convivência, a partir de uma vontade intencional e espontânea de viver
de tal maneira, coabitando com um caminho escolhido individualmente, porém
vivenciado comunitariamente.
Em o Governo de Si e Governo dos Outros (2010b), Foucault traz uma
reflexão onde Platão expõe que a filosofia não é simplesmente um aprendizado de
um conhecimento, mas é um modo de vida, uma maneira de ser, um ethos pelo qual
o sujeito elabora a si mesmo. Essa prática se dá apenas a partir da vontade do
sujeito, uma vez que nunca é algo imposto de fora para dentro, mas é somente por
uma escolha livre que a filosofia encontra a sua realidade.
Em Platão, a prática da filosofia é como um caminho a ser percorrido,
onde o sujeito que o escolhe não pode e não quer viver de outro jeito e esse
caminho não precisa de ensinamentos explícitos, fórmulas aprendidas, uma vez que
a filosofia não é transmitida. Constitui uma relação de coabitação com o caminho
escolhido, uma vez que acontece como “uma luz (“phôs”) se acende (a tradução diz
34

Informação tirada dos arquivos da comunidade de Sabiaguaba, Fortaleza Ceará.
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um “lampejo”), isto é, como uma lamparina se acende quando é aproximada ao
fogo”. (FOUCAULT, 2010, p. 226). Por isso, para Platão o papel de um filósofo
nunca será daquele que apresenta um conjunto de leis que os cidadãos deveriam se
submeter para viver numa cidade ideal, pois a cidade ideal só depende de uma
vontade, onde os sujeitos escolhem viver dessa forma e não de outro jeito. É o que
Spinoza chama de sabedoria ou potência do ser, onde o sábio é aquele que
compreende a justificação de uma lei que rege as ações e as compreende do seu
interior e esse é o motivo pelo qual ele não vive as proibições como mandamentos
que frustram na sua vontade de agir. Essa nos parece ser a vivência intencional nas
comunidades alternativas, ou seja, a busca por um caminho de experimentações.
Embora em suas práticas cotidianas exista autoritarismo e assujeitamentos de poder
como em qualquer agrupamento humano, todavia percebemos um trabalho para
pensar a si mesmo como sujeito livre numa busca intencional.
Nas comunidades alternativas, observamos uma tentativa por uma
transformação autônoma que almeja uma independência das determinações do
mercado- conseguida por meio da interação do sujeito consigo próprio e com o todo,
com a natureza e o cosmos. Para Carozzi (1999), o complexo alternativo propõe
uma ação transformadora do sujeito consigo mesmo, configura uma relação
transformadora do sujeito com um maior abstrato que, dependendo do contexto,
pode ser natureza, comunidade, terra, planeta. Dessa maneira:
A Nova Era propõe uma transformação autônoma – independente da
influência do poder ou da autoridade alheios – conseguida através da
interação do indivíduo consigo mesmo ou com o todo abstrato, a “energia”
da natureza ou o cosmos. (CAROZZI, 1999, p. 175)

Segundo Siqueira (2003), parte do movimento alternativo sugere que
respeitando a natureza os sujeitos estariam buscando a si mesmos. Por conseguinte
as igrejas são consideradas um “atraso de vida”, configurando em um excelente
veículo que compactua com maneiras de manipular as pessoas utilizando técnicas
de controle das massas, impedindo assim que os sujeitos cresçam por auto-analise.
Mais importante do que a devoção, seria uma ética cotidiana, onde a natureza
auxilia nesse processo de buscar a si. Consideramos que a proposta do movimento
alternativo é uma espiritualidade voltada para a natureza que consiste no resgate da
liberdade humana.
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Para D’Andrea (2000), o movimento alternativo é uma tentativa de
constituir uma ética do sujeito que exige uma espécie de maestria de si mesmo,
onde o importante não permanece nos conteúdos morais, mas na busca de
harmonização e expressões de formas de vida construídas em uma ética solidária.
É uma busca por maneiras de viver, um ethos que projeta um tipo de
desenvolvimento cultivador do cuidado ecológico, permeado por pensamento éticoracional que reflete sobre a intervenção dos sujeitos na natureza.
O homem através da técnica conseguiu subjugar a natureza as suas
necessidades, todavia não houve um pensamento ético intervencionista que
mediasse essa relação. A proposta da permacultura constitui a expressão de uma
técnica aliada a um pensamento ético que não visa à dominação, à subjugação, mas
o compartilhamento harmônico dos seres humanos entre si e o planeta.
Constatamos que a permacultura é uma espécie de ciência com ética, daí a razão
pela qual na atualidade, as comunidades alternativas representar um dos lugares
onde vemos uma proposta mais clara, com tentativas concretas (sucedidas ou não)
de prática da liberdade, do cuidado de si e do outro e do ambiente. São propostas
de um ethos que possibilita a sustentabilidade ambiental, onde os valores são
inspirados em diversas tradições culturais e espirituais que possibilitam ao sujeito
uma percepção de uma ligação holística e energética consigo mesmo e com a
diversidade de todos os seres.
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5 ASCESE DO CORPO

Tomaremos neste capitulo como referência a cultura helênica e
helenística, pois é importante abranger o fio condutor da ascese que perpassa a
história.Deleuze (2010, p. 2013) afirma que “A história, segundo Foucault, nos cerca
e nos delimita; não diz o que somos, mas aquilo de que estamos em via de diferir;
não estabelece nossa identidade, mas a dissipa em proveito do outro que somos”.
Por isso, para Deleuze (2010), Foucault considera em seus escritos, séries de longa
duração que passa pelos gregos, pelos cristãos, onde a intenção é descobrir que
não somos nem gregos nem cristãos, mas que nos tornamos outra coisa. É para
tentar compreender o que nos tornamos é que tomaremos esse percurso da ascese
na contemporaneidade. A partir daí vamos traçar uma linha que passa pelos tipos de
asceses ligadas ao corpo que vai desde a Antiguidade grega, passando pela
bioascese contemporânea até a ascese nas comunidades alternativas.

5.1 Da ascese grega à bioascese das sociedades contemporâneas

Segundo Ortega (2008), apesar do ascetismo se apresentar como um
fenômeno universal, uma vez que todas as culturas possuem essa disposição na
formação cultural, o asceta pode desafiar a cultura, integrar-se nela, transcendê-la,
viver em tensão com ela ou transformá-la. A característica principal da ascese
constitui em um tipo de subjetivação a qual o sujeito se desloca a outro tipo de
subjetividade almejada por meio da prática ascética. O tipo de subjetividade
almejada varia de acordo com a contextualização histórica, onde a prática pode
estar vinculada a fins diversos. Por exemplo, na Antiguidade grego-latina a
subjetivação ascética estava ligando o sujeito a uma constituição de si como sujeito
moral, mas no cristianismo essa subjetivação estava ligada a auto-renuncia e a
pureza na busca do divino fora do corpo e do mundo 35.

35

Segundo Betto e Boff (2010), no cristianismo, Orígenes, já no século III, elaborou um tratado de
ascética mística no qual mostra como o cristão pode chegar ao conhecimento de Deus. Influenciado
pelas idéias de Platão, esse tratado deu início a uma percepção negativa do mundo juntamente com
uma espiritualidade baseada na introversão individual. Com a institucionalização do cristianismo
houve uma racionalização da experiência religiosa como algo que tem valor em si mesmo, ou seja, a
ascese deixou de ser algo que tinha uma repercussão social para torna-se uma espécie de
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Nas asceses da Antiguidade helênica e helenística, as subjetividades
visadas, por meio das práticas de si representavam frequentemente um desafio aos
modos de existência prescritos, onde o sujeito estava voltado para si, para os outros
e para o mundo, configurando muitas vezes uma intensificação das relações sociais
em que visavam o bem comum e também o contato com a divindade em si. Nas
bioasceses atuais há uma vontade de uniformização e adaptação às normas que
visa a uma individualização, onde o sujeito busca um corpo e uma saúde prefeita,
recaindo em um narcisismo e numa rejeição ao mundo. Ainda segundo Ortega, é
uma forma de sociabilidade apolítica constituída por interesses privados ligados a
critérios de mérito e conhecimento direcionado para valores com base em regras
higiênicas, regimes de ocupação do tempo, criação de modelos ideais de sujeitos
baseados no desempenho físico. Segundo Ortega (2008, p. 31):
As ações individuais passam a ser dirigidas com o objetivo de se obter
melhor forma física, mais longevidade, prolongamento da juventude, etc.
Todo um vocabulário médico-fiscalista baseando em constantes biológicas,
taxas de colesterol, tono muscular, desempenho físico, capacidade aeróbica
populariza-se e adquire uma conotação “quase moral”, fornecendo critérios
de avaliação individual. Ao mesmo tempo todas as atividades sociais,
lúdicas religiosas, esportivas, sexuais são resignificadas como práticas da
saúde. O que alguns autores denominaram de healthism ou santé-isation
que pode ser traduzido como ideologia ou moralidade da saúde.

Para o referido autor, a bioascese contemporânea está voltada para uma
busca de identidades pessoais em que o sujeito se auto-controla, auto-vigia e autogoverna e onde seu corpo se torna um foco do poder disciplinar. O objetivo é o autoaperfeiçoamento individual na busca da autonomia para competir no mundo, os que
não buscam essa autonomia e são dependentes do sistema são tratados como
parasitas sociais. Essa autonomia proposta pela bioascese está voltada para uma
forma de subjetividade a qual o sujeito aprende a se vigiar e o corpo torna-se lugar
da moral.
O imperativo da disciplina e do controle corporal está intimamente unido a
uma sociedade hedonista que estimula o narcisismo e a busca ao prazer e ao
consumo desenfreado, situação que provoca uma grande ansiedade tão
narcisismo individual, onde quem mais se autopenitenciasse teria mais valor, daí o motivo pelo qual
maceravam a pele, passavam por jejuns etc.
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característica das sociedades modernas. Ortega (2008) demonstra que encontramos
nas sociedades modernas, sujeitos que seguem uma bioascese rigorosa durante a
semana e nos finais de semana se entregam desenfreadamente aos prazeres e
desejos reprimidos. O cuidado de si e descuido insensato transformam-se em dois
lados da mesma moeda, ou seja, a mesma cultura que produz obsessão por
malhação e dieta saudável também produz o sedentário e o obeso.
Nas asceses da Antiguidade grega havia uma preocupação com a
angústia e a ansiedade. Sêneca, filósofo estóico, percebia essa conduta de
recompensa pelo esforço como uma forma de comportamento que geraria no sujeito
uma escravidão a si mesmo. Segundo Foucault (2006), Sêneca propõe que
primeiramente o sujeito deve cessar de pedir muito a si, por exemplo, no caso da
Antiguidade, administrar negócios, explorar terras, apresentar queixas no fórum, em
suma, cessar de impor a si mesmo uma série de obrigações que são da vida ativa.
Um segundo meio de liberta-se da servidão de si é não atribuir a si mesmo uma
espécie de salário, recompensa ao trabalho realizado, tirando proveito para si como
uma espécie de endividamento de si para consigo. É impondo algumas obrigações a
si mesmo que o sujeito exige de si mesmo as recompensas. Sêneca propõe que
para libertar-se desse interior de obrigações e recompensas o sujeito deve
inspecionar a natureza das coisas, ou seja, primeiramente examinar a si e em
seguida o mundo.
Na modernidade, a bioascese vazia de espiritualidade e longe de uma
moral que propõe a liberação do sujeito de angústias e ansiedades propõe esse
modo de vida, por meio da disciplina corporal, do fitness e do aproveitamento dos
prazeres realizados por meio do excessivo consumo de mercadorias e serviços
como uma receita de felicidade narcisista. Para Lipovetsky (2007), a sociedade do
consumo é repleta de ansiedades e depressões, onde cada um tem a impressão de
que a vida é mais pesada, mais caótica, mais impossível, na exata medida que as
condições materiais progridem. Enquanto cintila a euforia do bem-estar, cada um
tem mais ou menos a impressão de não ter vivido o que desejava viver, de estar à
beira da “verdadeira vida”.
Para Ortega (2008), nossa sociedade contemporânea dá uma enorme
ênfase aos procedimentos de cuidados corporais, médicos, higiênicos e estéticos,
onde o corpo e o self tornam-se idênticos e a aparência torna-se central na noção de
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autoidentidade. Nas asceses clássicas greco-romanas e cristãs, o corpo era
submetido a uma dietética, e tinha uma dimensão simbólica, estando na base da
constituição de um self dono de si, que, mediante as práticas da ascese corporal e
espiritual, legitimava-se para a vida publica, atingindo um conhecimento de si. Na
modernidade, o corpo não é a base para o cuidado de si, mas o lugar da aparência,
onde o eu existe para cuidar do corpo, aparência torna-se essência. De acordo com
Ortega (2008, p. 45),
O self superficial, paranóico e melindroso tem uma única maneira de
escapar da tirania da aparência: se igualando, se conformando à norma [...].
A adaptação, a obediência e a identificação com a norma é o refúgio do eu
que faz de sua aparência a essência [...] ou somos idênticos ou nos
denunciamos.

Ainda segundo este autor, as práticas ascéticas da Antiguidade
objetivavam a liberdade da vontade, nas bioasceses atuais, a vontade não está a
serviço da liberdade, mas a serviço da ciência e da lógica da fabricação do homo
faber, matriz das bioidentidades que são em seu cerne individualistas e apolíticas e
onde faltam nelas à preocupação com o outro e com o bem comum. “Perdemos o
mundo e ganhamos o corpo. O interesse pelo corpo gera o desinteresse pelo
mundo”. (ORTEGA, 2008, p.48). Em nossa sociedade contemporânea, o corpo
permanece separado da alma, dos outros e da natureza.
Na Antiguidade greco-romana, a vontade de ser de um sujeito estava
ligada a uma busca por uma ética da existência que consistia num esforço para
afirmar a liberdade e para dar à própria vida certa forma que poderia ser reconhecida
pelos outros como uma obra de arte pessoal, onde o corpo era um meio de alcançar
esse cuidado consigo. Nesse contexto, o sujeito era dotado de autonomia perante si
e os outros e o bem comunitário era objetivado: “Para os antigos, como nos lembram
Arendt e Foucault, a identidade pessoal se forma na exterioridade, é uma realização
no espaço publico, um acontecimento no mundo.” (ORTEGA, 2008, p.49). Ou seja,
para Ortega esse pensamento é uma teoria externalista da subjetividade que se
opõe ao externalismo da bioascese, pois para os antigos greco-romanos somos
sujeitos voltados para a ação no mundo nos inserindo no mundo criativamente, por
meio da liberdade.
Nas sociedades modernas, até mesmo as terapias corporais voltadas
para a espiritualidade pode permanecer apenas ligadas a uma utilidade para os
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sujeitos. Um arsenal terapêutico, seja oficial ou informal, pode ter como meta a
adaptação funcional do sujeito ao sistema capitalista - visando diminuir o stress para
o aumento do desempenho no trabalho ou apenas ter uma saúde e corpo perfeito e
funcional. Muitas vezes os praticantes permanecem ligados apenas na busca dos
prazeres dos sentidos, sem o despojamento da estrita individualidade. Dessa forma,
corpo e alma não aparecem integrados a uma necessidade de desapego aos
prazeres individuais como tanto é prescrito nas asceses da Antiguidade e nas
tradicionais experiências espirituais. Segundo Lipovetsky (2007, p. 132), as práticas
espirituais, religiosas e holísticas também são consumidas como mercadorias, “a
espiritualidade se tornou mercado de massa, produto a ser comercializado, setor a
ser gerido e promovido”. A espiritualidade agenciada pelas sociedades que
estimulam o consumo se tornou mercadoria de prateleira, onde se procura o bemestar subjetivo, voltado para uma experiência emocional. Daí, podemos observar um
amontoado de produtos esotéricos que se multiplicam nas prateleiras e nas
vivências holísticas ministradas por gurus em centros de desenvolvimentos pessoal
e espiritual que oferecem estágios de zen, ioga consulta em medicinas espirituais.
Para Lipovtsky (2007, p. 133),
O Homo religiosus aparece mais como continuação do Homo
consumericus[...]. Não se trata, é evidentemente, de reabsorção do religioso
no consumo: simplesmente, assistimos à extensão da fórmula do
supermercado até os territórios do sentido, à penetração dos princípios do
hiperconsumo no próprio interior da alma religiosa.

Na antiguidade grega, os exercícios e terapias corporais estavam
diretamente

ligados

a

uma

espiritualidade.

Segundo

Foucault

(2006),

a

espiritualidade não existia sem uma conversão do sujeito - que acontecia por meio
de um movimento da alma 36 e para essa empreitada o sujeito precisava de uma
transformação, um trabalho de si para consigo, ou seja, uma ascese. A
espiritualidade para Antiguidade grega era um ato de conhecimento, em si e por si
mesmo, mediante uma transformação na subjetividade, no ser do sujeito, nunca era
apenas uma necessidade de emoções espirituais.

36

O mito do percurso da Psique (alma) em direção a Eros (amor) e está bem trabalhada no livro
“Mitologia Grega”, de Junito Souza Brandão, volume II.
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A ideia de uma ascese estritamente corporal era algo estranho ao
pensamento antigo, uma vez que o equilíbrio do corpo estava diretamente
subordinado a uma estética da existência que se refletia na alma. A busca por
prazeres voltados para sobrepor-se aos outros e vazio de uma espiritualidade
constituía uma forma de escravidão, pois geraria dependência e frustração e o
sujeito não estaria apto a governar as próprias emoções caso acontecesse situações
inusitadas. O culto excessivo a si mesmo, como ocorre nas bioasceses atuais,
geraria segundo Platão, “homens ociosos que não são úteis para a cidade”.
(PLATÃO apudORTEGA, 2008, p.24).
De acordo com Ortega (2008), é a presença dos outros e a esfera dos
assuntos humanos que garantem o cuidado de si, ou seja, constitui uma relação de
reciprocidade onde a felicidade dos outros contribui diretamente para a felicidade do
sujeito que almeja o cuidado de si. O que caracteriza a ascese greco-romana é que
o indivíduo almeja um cuidado com o corpo que reflete na alma objetivando uma
comunidade de sujeitos racionais que são igualmente livres e donos de si. Dessa
maneira, o cuidado de si levaria a condutas que desembocaria no cuidado com o
outro, muito diferente do individualismo nas bioasceses, onde a preocupação não
permanece voltada para o bem comum.
Segundo Foucault (2009), o que marca os textos dos primeiros séculos é
uma desconfiança frente aos prazeres, ou seja, é a insistência sobre os efeitos de
seu abuso para o corpo e a alma; é a inquietação e os distúrbios sobre os mesmos
que era preciso evitar, mediante um regime austero. Era preciso respeitar a si
mesmo, cuidando não das riquezas, nem da honra, mas da alma, onde o cerne
desse cuidado estava em fazer da vida uma “arte da existência”.
Para Foucault (2009), é nesse desenvolvimento da arte de viver, nos dois
primeiros séculos da nossa era que se estabeleceu uma espécie da idade de ouro
da cultura de si. Esse cuidado somente ocorria em grupos sociais bem limitados em
número (não na maioria da população), todavia essas práticas não eram exercidas
na solidão, mas era antes de tudo uma prática social, daí o surgimento das
comunidades na era helenística. O sujeito era chamado a afirmar o seu valor frente a
relação com os outros, principalmente entre os estóicos, onde os mesmos insistiam
na necessidade de realizar deveres com relação à humanidade, aos concidadãos e
a família e enxergavam nas práticas de isolamento uma complacência egoísta.

82

É preciso ressaltar que nessas regras austeras em relação ao corpo e à
alma, não se encontrava entre os filósofos uma espécie de legislação coercitiva com
interdições austeras, mas se tratava, antes de tudo, de uma insistência sobre a
atenção que o sujeito deve ter consigo mesmo -experienciadas apenas por aqueles
que desejavam levar uma vida diferente dos mais numerosos.
Conforme Foucault (2009), de acordo com a tradição que remonta a
tempos mais antigos antes de Sócrates do que os séculos um e dois da nossa era, o
cuidado de si da Antiguidade grega estava relacionado à prática médica, onde os
males do corpo e da alma podiam se comunicar entre si. Para os antigos gregos, os
maus hábitos da alma podiam levar a misérias físicas, enquanto os excessos do
corpo manifestam e sustentam as falhas na alma. Daí a necessidade de corrigir a
alma se quer que o corpo não prevaleça sobre ela e retificar o corpo se quer que a
alma mantenha o completo domínio sobre si própria.
Capra (2006) nos aponta que na Antiguidade grega, Hipócrates 37
descrevia a saúde do corpo de forma holística, mostrando que o bem estar dos
sujeitos era influenciado por fatores ambientais, assim como modos de vida e vários
componentes da natureza humana. Esses componentes são descritos em termos de
humores e paixões, que para Hipocrates têm que estar em equilíbrio, mostrando
assim a dependência da mente e do corpo. Nesse contexto, o papel do médico era
trazer o enfermo a buscar as forças curativas inerentes aos organismos vivos,
desenvolvendo as potências inerentes aos organismos vivos, ou seja, forças que
chamou de poder curativo da natureza. Assim o médico objetivava ajudar na criação
de condições mais favoráveis para o processo de cura, daí o surgimento da palavra
therapeuinque significa dar assistência, cuidar de.

Segundo Capra (2006), essa

tradição hipocrática da ênfase na inter-relação entre mente corpo e ambiente
representava uma característica da filosofia médica ocidental que foi excluída pela
medicina com base no cartesianismo.

37

Hipócrates (460 a.C – 377 a.C) contemporâneo de Sócrates é considerado o pai da medicina.
Nasceu na ilha de Cós, na costa da Ásia menor, era filho de Heráclides e Fenareta, descendentes de
Asclépio, deus grego da medicina, por parte de pai, e de Hércules por parte de mãe. Foi membro de
uma sociedade secreta denominada Asclepíades, dos filhos de Asclépio, que reunia os sábios e
estudiosos. Existem 53 tratados atribuídos a ensinamentos possivelmente pertencentes a Hipócrates.
Biografia tirado do site www.e-biografias.net/hipocrates/.
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5.2 O corpo na ascese epicurista

Vamos ao exemplo das asceses epicuristas por trazerem a dimensão
docorpoaliada a uma subjetividade que propõe fazer da vida uma intensificação da
relação para consigo em um plano não transcendente, onde o sujeito se constitui
como sujeito dos seus atos. Uma ascese que forma uma abstinência mostrando de
que maneira – a satisfação das mais elementares necessidades – podia-se
encontrar um prazer mais pleno, mais estável do que nas volúpias trazidas pelo
supérfluo. Abordaremos uma ascese corporal que almejava o equilíbrio sobre si,
onde a felicidade estava atrelada a uma vida cercada de amigos, junto à natureza.
Nas asceses epicuristas, as sensações do corpo ganham muito
importância, bem diferente do platonismo, no qual o cuidado de si estava
completamente distinto do cuidado do corpo, pois estava apenas voltado para alma.
Para Reale(2011a) aversão ao platonismo nasceu em Epicuro 38, uma vez que os
ensinamentos de Platão estavam voltados para o imaterial, centrados no
suprasensível e no transcendente, onde o conhecimento das coisas não se dava por
meio dos sentidos, pois estes cegavam a alma ao invés de revelar as coisas
ocultavam-na. Epicuro não só nega que a sensação esconda as coisas, como afirma
que ela constitui o mais sólido critério de verdade, assim como os pré-socráticos,
Epicuro ignora a dimensão imaterial do ser concebendo a alma e o corpo como
homogêneos, ou seja, ambos feitos de átomos materiais e nesse contexto, o homem
fazia parte do cosmos.
Para o filosofo, o mundo é feito de átomos que se combinam sem regra, o
próprio homem seria uma combinação de átomos frutos do acaso – quando o sujeito
morre tudo se dissolve. Daí o motivo pelo qual não é necessário se preocupar com a
vida futura, nem mesmo com a morte, porque enquanto ainda se existe, a morte não
está presente, todavia, quando ela chega, então não se existe mais.

38

De acordo com Gomes, Epicuro nasceu na sociedade helenística, mais ou menos na época em que
o domínio macedônio e depois romano, alterou o quadro da vida grega na Antiguidade, ou seja,
nesse período a Grécia passou a ser imenso organismo político, com um grande aglomerado de
povos,entre eles, povos orientais, fato que não acontecia antes do domínio de Alexandre. Epicuro
nasceu em 341 a. C em Samos, ilha grega onde começou seus primeiros estudos de filosofia. Morou
também em Atenas, Cólofon e Lâmpsaco, vindo a falecer em Atenas em 270 a. C., quando tinha
setenta
e
dois
anos
de
idade.
Informações
tiradas
do
site
www.sel.eesc.usp.br/informatica/graduacao/material/etica/.
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Além da relação que liga corpo e alma, Epicuro também se contrapunha
ao platonismo em relação aos ensinamentos das virtudes com a finalidade que os
sujeitos as exerçam na polis, aperfeiçoando-se como cidadãos. Em Platão, o
cuidado de si estava estritamente relacionado com o exercício do cuidado na cidade,
estava destinado ao sujeito que deveria tomar politicamente os destinos da cidade.
Segundo Reale (2011a),Epicuro ensina a virtude do homem privado, ou seja, o
homem considerado em si, fora da convivência em um Estado - contestando assim,
a identificação do sujeito como cidadão e proclamando a política como inútil. Em sua
época,Epicuro não se meteu em assuntos públicos, não desempenhou nenhum
papel político, daí a necessidade dos epicuristas de viver afastados da cidade.
Na época de Epicuro, Alexandre havia atrelado a Grécia às suas formas
de governo, diminuindo a autonomia da polis grega, nessa conjuntura o filósofo
preferiu viver afastado da cidade, pois vivia em um período em que a polis em suas
escalas de valores passavam por uma crise, ou seja,
O grego da era clássica, como sabemos, sempre considerou a polis como
horizonte único da vida moral, além do qual o homem não podia conceber a
própria existência nem com relação aos outros nem com relação a si
mesmo, tendo identificado quase completamente o homem e o cidadão, é
fácil compreender a ruína espiritual que a revolução de Alexandre provocou.
De cidadão, o homem torna-se simples súdito. (REALE, 2011a, p. 6)

De acordo com Reale (2011a), muitas escolas gregas helenísticas
enxergavam a felicidade atrelada à paz de espírito, ou seja, a felicidade era mais
renuncia do que conquista, era mais eliminações de exigências humanas do que
enriquecimento delas. Para conseguir essa paz, os epicuristas pregavam uma vida
simples voltada para o campo, no retorno a natureza.
Segundo Foucault (2006), no período I e II da nossa era, o cuidado de si
tinha como principal característica um movimento de conversão do sujeito que
implicava o retorno ao centro de si mesmo, ou seja, concentrar o pensamento na
própria ação, a fim de não se deixar levar pelo turbilhão de pensamentos. Era
preciso se desligar do exterior para encontrar o guia interior. Não se tratava de se ter
como objeto de conhecimento, como campo de consciência e inconsciência, mas
uma consciência atenta que dirigia a meta para o eu, ou seja, está presente em si
mesmo. Era preciso volver a alma para as coisas que são mais agradáveis e fugir do
interesse pelos infortúnios dos outros. Um bom exercício era colocar iguarias
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agradáveis e desagradáveis e a elas resistir. Plutarco dá três exemplos de exercícios
do cuidado de si: estudar os segredos da natureza; ler as histórias escritas pelos
historiadores, pois os infortúnios dos outros estão recuados no tempo; se retirar para
o campo, a fim de sentir prazer com a calmaria reconfortante que surge ao redor.
Já em sua época, Epicuro foi crítico do equívoco de confundir consumo
com felicidade e por isso procurava uma vida sem estímulos aos prazeres
comumente incitados pela cidade. Segundo Reale (2011a), o filosofo escolhe um
jardim afastado da cidade e do tumulto da vida política, próximo à natureza e do
silêncio do campo para ensinar. O jardim era um horto nos subúrbios de Atenas,
longe do tumulto da vida pública, era lugar onde todos os homens eram iguais, sem
distinção. No jardim, todos tinham direito de almejar a paz de espírito, por isso a
característica de abrir as portas para todos: nobres, livres e escravos; mulheres e
prostitutas. Segundo Reale (2011a, p. 153),
O novo discurso proveniente do jardim era, pois, original no seu espírito
informador, na cifra espiritual que o caracterizava: ele não constituía um
movimento da moda, com uma atração puramente prioritária ou intelectual,
mas antes, era um apelo de um modo de vida verdadeiramente inusitado.

No Jardim, havia trocas de reflexões, nas quais, de acordo com Gomes 39,
era ensinado que filosofia consistia em uma atividade destinada a estabelecer, por
meio de raciocínios e discussões, uma vida feliz, onde o filosofar não era apenas
uma questão de palavras, mas antes de tudo atos. Para o filósofo, os sujeitos
perdem tempo em buscar conhecimentos apenas pela curiosidade, ou seja, procurar
assuntos que em nada vai acrescentar ao seu ser, quando na realidade deveriam
concentrar todos os seus cuidados sobre coisas que dizem respeito à felicidade.
As reflexões que eram tocadas e pensadas entre amigos, era uma forma
de cuidado com o outro, com a comunidade que se revelava na amizade. Segundo
Foucault (2006), a amizade era exaltada para os epicuristas, pois era uma forma do
cuidado de si que começava pela utilidade, ou seja, pelas trocas sociais e serviços
que vinculavam os homens. Todavia era pela própria amizade que ela devia ser
escolhida e não apenas pela utilidade. Isso significava que a amizade se tornou
desejável em si mesma, não pela supressão da utilidade, mas por certo equilíbrio
entre a utilidade e alguma coisa diferente da utilidade. A amizade era desejável
39

Informação retirada do site: www.sel.eesc.usp.br/informatica/graduacao/material/etica/
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porque traz felicidade quando recebemos, nem tanto a ajuda dos amigos, mas a
confiança nesta ajuda, ou seja, é esta independência em relação aos males do
mundo assegurada pela presença dos amigos que traz felicidade. É essa confiança
na ajuda dos amigos e a independência em relação ao meio exterior que
proporciona a felicidade. Por isso, para os epicuristas, a sabedoria se cerca de
amigos, pois favorece um estado de ausência de perturbação encontrada na
amizade.
Epicuro defendia a busca dos prazeres, pautado nas sensações do corpo,
todavia o prazer propagado no epicurismo nada tem relação com o prazer estético
voltada para interesses egoístas em que o sujeito se põe em superioridade frente
aos outros, por meio da disciplinarização, a fim de se ter um corpo perfeito e
funcional como foi visto nas bioasceses contemporâneas. O prazer para o filosofo
não estava ligado a individualismos, mas se encontrava também na amizade e na
convivência comunitária.
Epicuro classificou os prazeres em três tipos: prazeres naturais e
necessários; prazeres naturais, mas não necessários; prazeres não naturais e não
necessários. Os prazeres naturais e necessários estão ligados apenas a
conservação

da

vida

do

indivíduo

e

são

considerados

os

únicos

que

verdadeiramente trazem benefícios. Esse prazer transparece quando se tira a dor do
corpo, quando se dá de comer quando se tem fome e de beber quando se tem sede.
O verdadeiro prazer está na ausência da dor no corpo e na falta de perturbação do
espírito e “uma vez alcançado isso, dissolve-se-á qualquer tempestade da alma, não
tendo o ser vivo outra exigência a satisfazer nem outra coisa que possa tornar
completo o bem da alma e do corpo.” (MENECEU apudORTEGA, 2008, p. 213).
Os prazeres naturais, mas não necessários, são as categorias voltadas
para variações supérfluas dos prazeres naturais, ou seja, comer bem, beber bebidas
refinadas, vestir-se de modo elegante. Os prazeres do terceiro grupo são os voltados
para o desejo de status sociais, riqueza e poder. Para Epicuro os prazeres do
primeiro grupo são os que de fato devem ser satisfeitos, pois elimina a dor e o prazer
não cresce, pois a natureza tem um preciso limite que consiste na eliminação da dor.
Os do segundo grupo não têm limites, uma vez que não tiram a dor corporal, mas
variam o prazer causando uma insatisfação permanente. O terceiro não tira a dor
corporal e sempre traz insatisfação à alma.
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Limitemos, pois, os nossos desejos, reduzamo-los àquele primeiro núcleo
essencial, e teremos a riqueza e a felicidade copiosa, porque, para nos dar
aqueles prazeres, bastamos a nós mesmos, e nesse bastar-se a si mesmos
40
(autarquia) estão as maiores riquezas e felicidades. (REALE, 2011a, p.
215).

Para os epicuristas, a vida na cidade, a vida política compromete a paz de
espírito, pois para algumas escolas filosóficas da Antiguidade, os prazeres que
muitos propõem a partir da vida política são ilusões, uma vez que, da vida política os
sujeitos almejam poder, fama e riqueza que não são considerados nem naturais nem
necessários, portanto falsas ilusões. “Se a segurança diante dos homens deriva, até
certo ponto, de bem fundada situação de poder e riqueza, a segurança mais pura
provém da vida serena e do afastamento da multidão.” (SÊNECA apud REALE,
2011, p. 223).
5.3 O corpo nas comunidades alternativas

As asceses das comunidades alternativas visam um afastamento dos
centros urbanos justamente por sugerir um universo alternativo de viver e pensar,
cujo um dos objetivos é praticar o exercício de viver do essencial, do que cause um
prazer

básico

sem extrapolar

nas necessidades.

São

maneiras de

ser,

experimentadas a partir da tentativa do despojamento da individualidade, ou seja, o
referido afastamento não se constitui em um isolamento, mas uma integração com o
outro, onde persiste uma necessidade de trocas que pode se apresentar no âmbito
das reflexões e discussões filosóficas, ambientais e práticas corporais que visa
tambémuma espiritualidade.

A dimensão corporal terapêutica holística são dimensões bastante
experimentadas nos encontros e nas comunidades alternativas e nada tem em
comum com disciplinamento do corpo direcionado a razões discutidas na bioascese
contemporânea, mas se trata de uma heterogeneidade de tradições culturais que
cuidam do corpo, muitas vezes almejando uma espiritualidade, uma integraçãovivida
40

Segundo Reale (2011), nas diversas concepções filosóficas das diferentes escolas apresentavam
traços comuns, ou seja, elas almejavam um ideal de vida em que cada homem possa seguir extraindo
recursos de si mesmo - o que antigos gregos chamavam de autarquia. Era o ideal de se libertar até
mesmo do confronto com o destino, Tyke, com o inevitável, vivendo numa absoluta indiferença em
relação a ele.
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comunitariamente. Entre essas práticas culturais temos a prática da ioga indiana,
meditação zen budista, a alimentação vegetariana e vegana, a prática do Tai-chichuan, diversas terapias chinesas, japonesas, indianas e indígenas. De acordo com
D’ Andrea (2000), são práticas que possibilitam e promovem a liberdade do corpo,
são caminhos para a auto-realização. Constituem terapias alternativas que geram
uma reação cultural, cujo objetivo é buscar emancipar o corpo para torná-lo um
veículo de liberação reflexiva dos desejos e emoções. São reações aos aparelhos
disciplinares do sistema capitalista que ocorrem mediante terapias para liberação do
corpo físico de uma vigilância das instituições disciplinares. Assim, “o corpo é
descoberto como lugar de conforto e emancipação do desejo e reflete o desejo de
liberação da sociedade em relação ao imaginário opressivo do trabalho”.
(D’ANDREA, 2000, p. 145).
Existe uma proposta concreta de uma liberação do corpo nas
comunidades alternativas, daí a razão pela qual no ENCA as pessoas tomam
banhos juntos e sem roupas. É uma tentativa de romper com a vergonha ao corpo
estimulada por séculos na cultura Ocidental. Vergonha propagada pela condição
bíblica, onde Adão e Eva, por meio do pecado41, aprenderam a distinguir entre o
bem do mal, conjuntamente com a consciência de serem seres distintos e ao mesmo
tempo conscientes de terem perdido sua unidade original. Unidade expressa na
bíblia quando Deus criou homem e mulher para ser uma só carne e ambos não se
envergonhavam por estarem nus. Adão e Eva estão juntos, todavia,
Sentem a mais profunda vergonha, [...] de defrontar-se com o semelhante
desnundamente, e simultaneamente sentido constrangimento mútuo, o
indizível abismo que separa um do outro. (FROMM, 2008, p.127).

É também por uma tentativa de romper com essa separação em que os
seres se sentem como distintos que o encontro de comunidades alternativas
promove esse encontro dos corpos que não estão separados pela vergonha e o
individualismo, mas unidos e compartilhando a alegria de estarem junto à natureza.
Para Z., as comunidades alternativas

41

Para Fromm (2008) o pecado, no sentido teológico e secular, é uma noção dotada de uma
estrutura autoritária, onde nosso centro não reside em nós mesmos, mas em uma autoridade ao qual
nos submetemos. Nosso bem estar não é alcançado por um trabalho feito por nós mesmos, mas por
uma obediência passiva e a subsequência aprovação de uma autoridade.
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Buscam a liberdade total, liberdade de convenções, liberdade do corpo,
hedonismo, mas também liberdade da convenção imposta pela sociedade,
pela cultura de que não pode mostrar o corpo. É revolucionário isso.
(Entrevista a Z. na comunidade Sabiaguaba, em julho de 2012)

Segundo Albuquerque (1999), o nosso legado cultural, proveniente das
tradições filosóficas platônicas, judaico-cristã e, posteriormente, cartesiana, relegou
o corpo a uma posição de inferioridade em relação à mente, propagando uma visão
dualista do sujeito. Essas tradições privilegiaram os aspectos mentais e espirituais
em detrimento das questões materiais e corporais - o que possibilitou o corpo e suas
representações torna-se invisível como objeto da cultura. As sociedades ocidentais
desenvolveram a racionalização e a consciência objetiva visando moldar os corpos,
objetivando o auto-controle íntimo, levando a uma cisão que põe de um lado o corpo
e do outro processos de controle sobre o mesmo. É também por tentar romper com
corpo posto em uma posição de inferioridade que as comunidades almejam um
corpo livre e integrado.
5.4 As terapias corporais nas comunidades alternativas

Para Albuquerque (1999), a cultura corporal alternativa exprime, a partir
de algumas características comuns entre elas, o sincretismo que se diferencia por
combinações móveis que não se cristaliza em um quadro fixo de práticas e saberes,
mas em uma combinação de conhecimentos científicos sobre a área da saúde física
e mental com conhecimentos característicos de culturas tradicionais. Segundo a
autora muitos desses criadores da cultura corporal foram médicos, psicólogos,
psiquiatras, educadores físicos que mediante o contato com culturas distantes do
universo cientifico inventaram novas práticas corporais, por exemplo,
A concepção da técnica psicoterapêutica que descreveremos a seguir
iniciou-se, provavelmente, há milhares de anos quando o homem passou a
estudar os fenômenos relacionados aos campos de energia dos corpos. [...]
Os seus nomes mais comuns são Chi (China) Prana(Índia), Ka (Egito),
Fluído Vital (Paracelso), Fluído Universal (Mesmer), Libido (Freud),Orgone
(Reich), Energia Psicotrônica (Krippner), etc. [...] As raízes da Biomassagem
encontram-se nas teses de W. Reich, Alexander Lowen, GuerdaBoysen e
no corpo teórico da medicina tradicional chinesa. O método da REPM
(Rearmonização Energética Postural e Manual) foi elaborado durante vinte
anos de prática em terapia manual por Jean Luc Rondelet, osteopata e
cinesiólogo. Tal método provem da prática de diferentes abordagens
terapêuticas: fisioterapia, medicina chinesa, cinesiologia, posturologia,
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osteopatia e ginástica japonesa, e pode ser complementado pela fitoterapia
e pela homeopatia. (ALBUQUERQUE, 1999, p. 08)

Outra característica que a autora apresenta é a nostalgia do antigo ou do
arcaico, ou seja, é uma crítica ao novo e a obsolescência dos conhecimentos
trazidos pela ciência convencional promovida pelo progresso. Por exemplo, quando
na atualidade se fala de energia, deve-se entender que não estamos falando de uma
novidade, pois a humanidade já conhece há muito tempo, variando apenas o nome.
Assim a manipulação dos segmentos vertebrais não nasceu com o nome de
quiropraxia, todavia essa prática já existia a três mil anos, trabalhada pelos chineses,
exercida também pelos gregos romanos, bizantinos, bretões, árabes, espanhóis,
turcos, italianos, franceses e alemães. No entanto, a quiropraxia é o único exemplo
em que a manipulação é feita de maneira cientifica, pois foi corroborada pelas
pesquisas do Dr. David D. Palmer.
Segundoa mesma autora, uma especificidade da corporeidade alternativa
é a orientalização que se apresenta como uma combinação de tradições orientais
com conhecimentos próprios do ocidente, ou seja, busca-se no conhecimento
oriental uma adaptação a realidade ocidental, mediante o conhecimento científico,
por exemplo,
[...] o Vidya-Yoga: sistema de auto-integração do ser, criado por Maria Alice
Figueiredo que "iniciou o trabalho de auto-integração na Yoga-Vidya em
1983, empregando as técnicas mesieristas, técnicas de respiração iogue
(pranayama), hatha yoga, terapia filosófica, baseada no jnanayogae
meditação baseada no raja yoga. [...] Mas fazia-se necessário acrescentar
uma terapia no nível psicológico, que desse apoio aos alunos e
aprofundasse os seus insights. E foi assim que o desenvolvimento desse
sistema contou com a valiosa colaboração da psicóloga Marta Molinero[...]
em sua busca de um sistema que fornecesse a nós, ocidentais, [...] um
método holístico de integração da consciência que, embora fiel à yoga,
fosse mais adaptado às nossas necessidades. (ALBUQUERQUE, 1999, p.
09,10)

A característica que consideramos a mais importante para caracterizar a
ascese nas comunidades alternativas, pois visa integrar corpo e mente tão
característico do pensamento antigo é o holismo. Segundo a autora, é uma visão
global e unitária que procura integrar corpo e mente; físico e psicológico; material e
espiritual; homem e natureza, de modo a ir além das categorias de entendimento da
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realidade cartesiana. Esta perspectiva abrange os métodos das terapias corporais
estudadas.
Não é possível tentar descrever ou definir o trabalho de healingsem levar
em consideração um todo, que se refere a um conjunto de estruturas
paralelas, físicas e não físicas que se combinam na formação e
desenvolvimento do ser humano. Essas estruturas fazem parte do estado
geral de saúde do indivíduo, relacionadas ao balanceamento harmonioso de
suas energias, provenientes de várias dimensões simultâneas. São elas: o
corpo espiritual, o corpo da mente, o corpo astral, o corpo etérico e o corpo
físico. (ALBUQUEREQUE, 1999, p.10)

Juntamente com o holismo uma categoria que se assemelha à ascese
grega, uma vez que se apresenta como uma terapia 42 do sujeito para consigo
mesmo em uma dimensão espiritual é o que a autora denominou de autonomia.
Nessa categoria, o autoconhecimento é almejado, mediante as capacidades
inerentes aos seres humanos de se autorregenerar, nessa perspectiva, o sujeito
adquire autonomia na gestão do seu corpo e mente, se torna responsável pelo
próprio processo de cura das doenças do corpo e da alma, através da escuta do
próprio corpo - abrindo um canal de comunicação entre razão emoção e físico possibilitando uma reelaboração e transformação de si. Para Albuquerque (1999), a
autonomia não se restringe somente à capacidade de autoconhecimento, mas
também na disposição do autoaprendizado, na qual o sujeito busca um caminho e
decide viver de um jeito e não de outro.
Percebemos nas comunidades alternativas uma volta ao arcaico, ao
sagrado, o que a autora denominou de “reencantamento do mundo.” Constitui um
resgate de ritos, mitos antigos, símbolos religiosos e divindades. A mais clássica
prática alternativa é a Yoga "A palavra yoga vem da raiz yugque significa atar, reunir
e concentrar a atenção sobre algo. Significa também "união" e "comunhão". É a
verdadeira união da nossa vontade com a vontade de Deus". (ALBUQUEREQUE,
1999, p.11). Segundo a autora, a recuperação do sagrado também transparece
como embasamento de um novo paradigma voltado para resolver os custos
provocados pelo progresso científico à natureza.

42

Segundo Foucault (2006), Uma faceta do cuidado de si está nos estóicos, onde o sujeito agia como
um terapeuta cuidando da alma como o médico cuida do corpo. Therapheúein em grego quer dizer
uma ação médica cujo destino é curar-se e também ser servidor, portanto Therapheúeinheautón é
cuidar de ser seu próprio servidor.
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As práticas alternativas corporais trazem a particularidade de trazer ao
sujeito capacidades de se autogerir, por meio do autoconhecimento, autorregulação,
autocura. São experimentações em vários campos de conhecimentos, na procura
por soluções que abrangem a saúde do corpo, da mente e da natureza. São
procuras por uma nova consciência articulada com um trabalho artesanal, a qual o
sujeito realiza sobre si e onde se tem a possibilidade de criar novas maneiras de
viver. A cultura corporal alternativa expressa a antítese da determinação da ciência,
do dualismo entre corpo e mente e da dependência de especialistas, pois sugere
uma visão holística de autonomia, onde corpo e mente não aparecem separados,
mas ligados.
As comunidades alternativas trazem uma proposta que se contrapõe a
bioascese e transparece no discurso do cuidado consigo, com o mundo e com os
outros, principalmente quando propõe acriação de um novo modelo de convivência
sócio-ambiental baseada em um estilo de vida pautados na re-valorização do
comunitarismo. Nesse contexto, a autonomia e a liberdade aparecem como valores
centrais, onde se é alvejada àauto-sustentabilidade em uma relação mais integrada
com a natureza e com a comunidade.
A proposta não é a de um sujeito voltado apenas para aparência
direcionada para o corpo cuja necessidade é a sensação de poder e de prazer
estético criada para a espetacularização da superação de si na busca da melhor
saúde e longevidade, mas o que observamos nas comunidades alternativas é a
emergência de concepções sobre o corpo e sua utilização como mecanismo de
auto-percepção, autoconhecimento para integração individual e coletiva. Daí,
observamos entre moradores de comunidades alternativas práticas denominadas
holísticas que visam à espiritualidade. Essas práticas objetivam proporcionar aos
sujeitos aprenderem uma maneira de lidar com a vida sem estimulo às necessidades
individuais de poder para sobrepor-se aos outros, ou seja, visam estimular nos
praticantes a disciplina e a harmoniosa convivência. Esse processo espiritual,
“quando bem encaminhado, levam a uma maior reflexividade individual porque a
pessoa começa a pensar e agir em prol do coletivo do que propriamente
alimentando o próprio ego.” (BRAUN, p. 168, 169, 2008).
A busca por se isolar do estilo de vida da modernidade, mesmo nos
centros urbanos, demonstra a tentativa por formas alternativas de pensar uma
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espiritualidade, por meio de uma vida mais voltada para o cotidiano de povos
arcaicos, principalmente indígenas e orientais, onde a espiritualidade não estava
separada da vida diária, nem do corpo. Essas experiências realizadas pelos
moradores de comunidades alternativas mostram a procura por uma forma de viver
comunitária, mais integrada ao ambiente e ao sagrado tão característica de povos
arcaicos. Eliade (2010 a) nos aponta que
[...] a consciência moderna, um ato fisiológico – a alimentação, a
sexualidade, etc, - não é em suma mais do que um fenômeno orgânico,
qualquer que seja o número de tabus que ainda o envolva [...]. Mas para o
“primitivo” um tal ato nunca é simplesmente fisiológico; é, ou pode tornar-se,
um “sacramento”, quer dizer, uma comunhão com o sagrado. (ELIADE,
2010 a, p. 20)

As terapias holísticas corporais e espirituais vivenciadas também nas
comunidades alternativas trazem a sensação no sujeito de que ele é mais do que
cumpridor de papéis sociais pertencente a uma origem, classe social ou sociedade,
uma vez que proporciona encontrar em si mesmo um corpo potencialmente
integrado a si, ao ambiente e às pessoas. Nesse contexto, a mente não aparece
separada do corpo, pois ambos são processos intrínsecos favorecendo que - o
sujeito firmado em sua integralidade tornar-se-ia autônomo em relação a sua
consciência. Essa ideia quebra com a separação em relação às coisas tão típicas da
racionalidade existente na tradição científica ocidental - possibilitando o surgimento
de terrenos menos explorados pela ciência, por exemplo, a mística e a intuição saberes já experienciados por sábios ao longo da história humana.
Segundo Beto e Boff (2010), a mística não pode ser confundida com
religião, pois significa o conjunto de convicções que mobilizam as pessoas e
movimentos na vontade de mudanças e inspiram práticas capazes de mudar sugerindo modelos alternativos. As religiões são cristalizações das experiências
místicas que perderam seu caráter de transformação quando se cristalizaram em
instituições. Para Beto e Boff (2010), a palavra mística é adjetivo de mistério
(mysterion em grego provém de múen que quer dizer perceber o caráter escondido,
não comunicável de uma realidade ou de uma intenção) e não tem um conteúdo
teórico, mas está atrelada a uma experiência religiosa, onde o sujeito é levado a
vivenciar, por meio de celebrações, cânticos, danças e dramatizações e gestos
rituais, uma relação com a divindade experenciada por um grupo.
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Nas comunidades alternativas observamos uma ritualização vivenciada no
dia-a-dia, quando antes das refeições, por meio do contato corporal das mãos os
sujeitos formam um circulo e emitem o “Om”43, objetivando trazer uma energia de
união dos sujeitos entre si e o ambiente. Esse ritual místico nas comunidades
alternativas não consiste em um ritual religioso com iluminações e êxtases, mas é
uma experiência comunitária vivida na experimentação cotidiana - revelada na
tentativa de união e agradecimento entre os sujeitos e a natureza. É uma tentativa
de aproximação com a divindade que não está cristalizada em uma única
representação religiosa, pois a divindade buscada é imanente e está dentro do
mundo, nas coisas, na natureza e nos corpos. É uma prática de energização
passada através das mãos que tem como base uma nova e também antiga forma de
pensar o corpo em que se crê o corpo como um campo de energia espiritual.
Segundo Beto e Boff (2010), a física quântica chegou ao conhecimento de
que matéria é energia, ou seja, tudo que tocamos é pura energia condensada, sendo
assim toda matéria do universo é pura energia e dessa maneira todas as coisas
estão profundamente interligadas. Por exemplo, o oxigênio que respiramos contém
milhares de elétrons que foram do corpo do dinossauro, arvore ou qualquer outra
coisa. Sendo assim a energia espiritual está intimamente interligada com a matéria,
onde não existe vida espiritual separada da matéria, do corpo. Essa compreensão
da matéria e do corpo como energias já eram conhecidas pelas tradições orientais.
Para os mesmos autores, os orientais para pensar o universo, não partiram da
matéria, mas da energia, por isso para os hindus os chakras são pontos vitais de
energia em nosso corpo que quando ativados e alinhados possibilitaliberar uma
energia de comunhão absoluta com a divindade, ou seja, levando a consciência
individual de unificação a tudo. Por isso as tradições e práticas orientais são
amplamente praticadas nos encontros e nas comunidades, poisa idéia é buscar uma
uniãoenergética dos corpos entre si e a natureza.
Segundo Spinoza (2011), é totalmente impossível para os sujeitos não
precisar de nada que seja exterior para conservar oseu ser e isso significa dizer para
o filosofo que o isolamento só gera uma espécie de imperfeição ao intelecto. Para
43

O “Om” é o mantra mais importante do hinduísmo, é considerado o som do universo, a vibração
primordial, a qual emana o universo, é também a substância essencial que constitui todos os outros
mantras, sendo o mais poderoso de todos eles. Ele é considerado o gérmen, a raiz de todos os sons
da natureza.
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Spinoza, quando dois sujeitos se unem, eles compõem um sujeito duas vezes mais
potente do que cada um deles considerado separadamente, portanto, nada mais útil
ao homem do que o próprio homem. Assim expressa Spinoza (2011, p. 169):
Quero com isso dizer que os homens não podem aspirar nada que seja
mais vantajoso para conservar o seu ser do que estarem, todos, em
concordância em tudo, de maneira que as mentes e os corpos de todos
componham como uma só mente e um só corpo, e que todos, em conjunto,
se esforcem, tanto quanto possam, por conservar o seu ser, e que
busquem, juntos, o que é utilidade comum para todos.

Os habituais exercícios corporais visando uma espiritualidadeestimulada
nas comunidades e nos encontros celebram uma ligação energética entre os seres
cuja intenção é buscar uma composição, uma soma - aumentando a capacidade de
união - promovendo um aumento de potência vital – principalmente quando de forma
uníssona pronunciam o “om”. Assim,as junções das mãos, formando um circulo,
celebra a união com o universo. Abaixo segue uma oração tirada da comunidade de
Sabiaguaba, mostrando um agradecimento ao esforço e a existência de cada coisa
que possibilita o alimento.
Pelo alimento que vamos partilhar, agradecemos a quem plantou, quem
colheu, quem comprou, quem transplantou, quem vendeu e quem preparou.
A assim como ao irmão fogo, ao irmão ar, a irmã água, ao pai sol e a mãe
lua. (oração pronunciada na Comunidade Sabiaguaba em julho de 2012)

Nas comunidades alternativas observamos uma busca por um estilo de
vida mais cooperativo, em contato com os elementos da natureza, dentro de um
contexto expansivo de espiritualidade.Entendendo espiritualidade não ligada a uma
dimensão religiosa sobrenatural, nem uma conexão espiritual com a mente de Deus,
mas uma ligação profunda com a natureza, onde nada é excluído, pois todas as
coisas - mente e corpo, pessoas e ambiente estão interligadas energeticamente. São
sujeitos que estão tentando praticar uma nova, mas também antiga relação de
interconexão com energias vitais do planeta. Constitui uma filosofia de vida que
propõe desenvolver um sentimento de união e pertença ao entorno trazendo
responsabilidades: consigo com os outros e o ambiente.
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6 PRIMITIVISMO E A LIGAÇÃO COM A VIDA

Com a revolução industrial dos séculos XVIII, XIX e o desenvolvimento
tecnológico, fermentado pelo modelo econômico capitalista possibilitou severas
modificações nos ecossistemas 44 do planeta terra. O resultado foi ações dos sujeitos
que deixaram de tirar o necessário para suas reproduções físicas, para retirar a
partir

das

necessidades

fabricadas

socialmente,

necessidades

geradas

conjuntamente com o crescimento da complexidade do mercado econômico e
cultural. Para Lutzenberger (1976), o passado remoto da nossa cultura ocasionou
uma filosofia da dicotomia homem/natureza, pensamento que possibilitou o
surgimento da sociedade industrial e o seu cume, a sociedade do consumo – um
modelo de pensamento separado da realidade que enxerga o ambiente como uma
massa amorfa que só assume significado após a manipulação humana. Segundo
Lago e Pádua (2004):
A ação da espécie humana, contudo, é de uma qualidade única na
natureza. Pois, enquanto que as modificações causadas por todos os outros
seres são quase sempre assimiláveis pelos mecanismos auto-reguladores
dos ecossistemas, não destruindo o equilíbrio ecológico, a ação humana
possui um enorme potencial desequilibrador, ameaçando, muitas vezes, a
própria permanência dos sistemas naturais. (LAGO, PÁDUA, 2004, p.28)

Antes do advento da ciência moderna, o homem das sociedades arcaicas
carregava em seu imaginário uma perspectiva em relação à natureza que o
interligava ao cosmos. Agricultores, caçadores, povos de planícies e florestas,
sacralizam elementos de seu mundo e se tornavam parte integrante da paisagem
natural.Eliade (2010 a) ao tratar do homem das sociedades pré-modernas, revela
que este percebe o sagrado se manifestando em vários aspectos da vida cotidiana,
inclusive em atos humanos e na natureza - pedras, árvores, espaços naturais, não
são apenas objetos pertencentes ao mundo, mas têm uma conotação sagrada. O
sagrado equivale a uma experiência de poder, onde o objeto ou ato está saturado de
ser mostrando uma realidade absoluta, ou seja, desvendando o cosmos, neste caso,
o objeto ou ato aparece como um espaço consagrado que está em comunicação
44

Segundo Lago e Pádua (2004), esse conceito nos revela que os elementos da natureza não estão
isolados, mas interligados por meio de uma série de relacionamentos físicos e biológicos. Através
desses relacionamentos os sistemas naturais adquirem uma vida coletiva própria.
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com o mundo dos deuses e se contrapõe ao caos (espaço estrangeiro caótico
povoado de demônios). A experiência do sagrado abre uma comunicação entre os
níveis cósmicos, terra e céu, possibilitando uma mudança no modo de ser.
O cosmos dessacralizado é uma experiência recente na história da
humanidade. Embora com o advento da civilização, os sujeitos já buscassem
mostrar seu poder, por meio de construções exuberantes, que na Antiguidade
também provocavam a exploração da natureza, porém uma maior dominação só foi
se intensificar quando a razão científica ativada no decorrer do século XVII provocou
uma maior cisão entre os sujeitos e o cosmos. A partir daí, a natureza apareceu
mais nitidamente como o outro o qual deve se superar e dominar, por meio do
conhecimento tecno-científico.
A intensificação do racionalismo que tanto separou o sujeito da natureza
já vinha sendo gestado desde Antiguidade, porém, de uma forma diversa a qual
conhecemos. A razão na cultura greco-romana também estava relacionada à
aproximação da alma humana com o cosmos intermediada por uma proposta ética
que possibilitava uma contemplação do mundo e uma experiência de sabedoria com
o entorno. Para compreender como se gestou o intenso racionalismo da cultura
vamos à cultura grega do cuidado de si (técnicas para chegar a uma espiritualidade)
onde algumas práticas não foram perpetradas somente na cultura grega antiga, mas
amplamente praticadas em diversas culturas45, todavia no pensamento grego houve
uma racionalização, uma técnica da cultura de si.
Foucault salienta que essas práticas do “cuidado de si”, foram
sobrepujadas pelo dito “conhece-te a ti mesmo”, em grego, gnôthiseautón
apregoado no oráculo de delfos46 e lembra que esta citação fazia parte dos preceitos
délficos endereçados aos que vinham consultar o oráculo. Eram preceitos de
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Para exemplificar umas dessas práticas da antiguidade citaremos a meditação no hinduísmo,
considerada uma das práticas tradicionais mais antigas surgidas na Índia. A religiosidade hindu é
centrada numa série de práticas que são utilizadas para ajudar os sujeitos a experimentar o “espírito
supremo cósmico”, dessa maneira, realizar a meditação que permite aos sujeitos sentir a verdadeira
natureza do ser.
46

De acordo com Eliade (2010 b), algumas lendas foram narradas para explicar o surgimento do
oráculo de Delfos, entre elas, consta que Zeus soltou duas águias na extremidade do mundo e ambas
encontraram-se neste sítio oracular, onde seria o local sagrado de expressão dos poderes da terramãe. O oráculo era manifestado, por meio das pítias e do profeta que assistia a consulta. A pítia era
uma moça escolhida entre as camponesas de Delfos que levava consigo a missão de entrar em
estado de transe e transmitir a vontade, inicialmente da terra mãe, depois do deus Apolo e em
algumas ocasiões do deus Dioniso.
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prudência para o homem não querer se igualar aos deuses. Na mitologia grega, o
oráculo de Delfos era uma forma que o deus Apolo utilizava para transmitir a
vontade de Zeus. Apolo era o deus que afastava o mal, era o purificador. Segundo
Eliade (2010 b) Apolo representa a expressão do conhecimento religioso do mundo
e da existência humana, revelando aos seres humanos o caminho que conduz a
“visão divina” do pensamento. A inteligência, a ciência e a sabedoria são qualidades
cedidas por Zeus a Apolo, daí a frase “conhece-te a ti mesmo”.
Foucault demonstra que para alguns gregos da Antiguidade o “cuidado de
si”(cuidar da alma) era uma atitude para consigo, para com os outros, para com o
mundo47. Era uma forma de pensar o pensamento. O filosofo para ter acesso à
verdade colocava em questão o seu próprio ser, buscando uma purificação, numa
incessante busca do eu. Na idade moderna, a partir do que Foucault chamou de
“momento cartesiano”, o filósofo adquire outra configuração, pois neste momento
para ter acesso à verdade bastava ter o conhecimento, ou seja, o conhecimento pelo
conhecimento, sem necessidade de uma mudança no ser.
No desenrolar deste movimento espiritual, cultivado pelos platonistas e
outras escolas da Antiguidade, Foucault trouxe à tona o grande paradoxo que o
“cuidado de si”, sobrepujado pelo “conhece-te a ti mesmo”, ocasionou na cultura
ocidental. Para os platonistas o acesso à verdade somente aconteceria no
reconhecimento do divino em si mesmo. Todavia essa busca desse conhecimento
de si também fermentou a racionalidade, isto é, o conhecimento pelo conhecimento
sem a espiritualidade.
Esse processo de separar o “cuidado de si” da filosofia já vinha se
desenvolvendo antes do racionalismo trazido por Descartes. Iniciou, por meio da
teologia e do cristianismo, onde o sujeito cognoscente encontrava em Deus, seu
modelo, sua realização absoluta e o mais alto grau de perfeição, apartando o sujeito
da idéia de uma busca espiritual do divino em si mesmo. O conhecimento pelo
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Segundo Foucault (2009), nessa atitude de retorno a si, pode ocorrer individualismos,
intensificação dos valores da vida privada ou exaltação da singularidade individual, mas, não
necessariamente essa individualidade é constante. Encontrar-se-ão sociedades ou grupos sociais,
nos quais os indivíduos são chamados a afirmar o seu valor, através das relações com os outros. Por
exemplo, Sócrates retoma essa idéia de “cuidado de si” quando Alcebíades (ateniense rico)
demonstra a intenção de governar os outros. A necessidade de cuidar de si estava, neste caso,
vinculada ao exercício do poder, ou seja, governar os outros. Sócrates faz uma série de
questionamentos a Alcebíades fazendo voltar a si, a fim de governar a si, com o intuito de adquirir a
técnica de governar os outros.
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conhecimento, fermentado ao longo da história pelas práticas do “conhece-te a ti
mesmo” resultou no racionalismo, marcando o pensamento ocidental.

A

intensificação do racionalismo provocou uma cisão na relação homem e natureza,
uma vez que o intenso racionalismo da cultura provocou no homem a certeza de ser
capaz de superar a natureza, dominá-la pelo exercício da razão.
A partir do exposto, trataremos como no Ocidente houve uma modificação
na forma como os homens se relacionavam com o cosmos, onde o racionalismo da
cultura separou o homem das coisas. Foucault em As Palavras e as Coisas desenha
um percurso na trajetória histórica do pensamento ocidental, para compreender
como aconteceu o empreendimento de intensa racionalização da cultura, após
séculos XVII e XVIII. Racionalização que separa os homens das coisas. Foucault
descreve a forma como os indivíduos percebiam o mundo antes dos referidos
séculos.
Para o autor, até o fim do século XVI, a semelhança era forma de
apreensão do mundo que governou os saberes, os símbolos e as artes. Na
concepção dos indivíduos desse período histórico, todos os seres existentes no
mundo ajustavam-se buscando uma semelhança, uma vez que tudo fora criado e
permanecia contido em Deus.
Em cada ponto de contato começa e acaba um elo que se assemelha ao
seguinte: e, de círculos em círculos, as similitudes prosseguem retendo os
extremos na sua distância (Deus e a matéria), aproximando-os, de maneira
que a vontade do Todo-Poderoso penetre até os recantos mais
adormecidos. (FOUCAULT, 2002, p. 26).

Por meio da similitude e analogias, os homens buscavam comparações
entre as coisas. Foucault (2002) mostra que a similitude torna-se então o combate
de uma forma contra outra, ou seja, de uma mesma forma separada de si pelo peso
da matéria. Foucault cita uma comparação feita por um indivíduo pertencente ao
século XVI, conhecido pelo o nome de Pierre Belon, o mesmo compara o esqueleto
humano ao esqueleto de um pássaro e nessa comparação percebe-se uma busca
de semelhança entre as duas formas de vida.
Outra forma de semelhança era compreendida pelo o jogo das simpatias
(atração) e antipatias (isolamento). Ambas possibilitavam a transformação das
coisas. Segundo Foucault (2002, p. 34), “as coisas crescem, se desenvolvem, se
misturam, desaparecem, morrem, mas indefinidamente se encontram”. Os quatro
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elementos, o fogo, o ar, a terra e água seriam um exemplo para compreender essa
relação. O fogo é quente e seco, a água é fria e úmida, assim como o ar é quente e
úmido e a terra é fria e seca. Essa relação cria as antipatias entre as coisas, porém
para conciliá-los, o ar foi colocado entre o fogo e a água, e a água entre a terra e o
ar, surgindo assim às simpatias entre as coisas.
Esses sistemas de simpatias e antipatias não são fechados, mas revelamse, por meio dos sistemas de assinalações, isto é, quando torna visível, por meio de
“figuras” às referidas semelhanças. Para exemplificar como ocorre a assinalação,
Foucault fornece o exemplo da semelhança entre o acônito (planta venenosa
utilizada para meios homeopáticos) e os olhos. O acônito possui uma marca que
sinaliza ser benéfica para os olhos, demonstrando a semelhança e a simpatia entre
ambos.
Do mesmo modo, a Antiguidade era um campo onde se lia, interpretava,
buscava semelhança e fazia analogia entre as coisas. A natureza era um espaço de
interpretação, onde os signos faziam o mundo falar. Para compreender essa relação,
Eliade (2007) expõe a forma como o homem comunicava-se com o entorno. Para o
autor, o homem das sociedades arcaicas via o mundo não como algo mudo e opaco
e sem significado, mas o sentia como um cosmos vivo e falante, enxergando em si
um microcosmos relacionado com o cosmos. Esse cosmos era sagrado, pois fora
criado pelos deuses.
[...] o homem não se sente enclausurado em seu próprio modo de existir.
Também ele é “aberto”. Ele se comunica com o Mundo porque utiliza a
mesma linguagem: o símbolo. Se o mundo lhe fala através de suas estrelas,
suas plantas e seus animais, seus rios e suas pedras, suas estações e suas
noites, o homem lhe responde por meio de seus sonhos e de sua vida
imaginativa. (ELIADE, 2007, p. 126)

Exemplificando essa forma do pensamento na literatura, Foucault cita
Dom Quixote48, obra que o personagem principal buscava uma decifração do
mundo, onde existia uma busca de transformar a realidade em signo, pois no
caminho de Dom Quixote tudo era uma procura de similitudes. Assim como o
pensamento mágico, na obra Dom Quixote existe a possibilidade de decifração
“misteriosa e encantada” das coisas.

48

Dom Quixote de La Mancha é um livro do escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616).
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No começo do século XVII, essa forma de pensamento sofreu
significativas mudanças. Nesse período a semelhança deixa de ser a base para
leitura do mundo para tornar-se um erro. Descartesrecusa a semelhança. Para esse
filósofo, quando existe semelhança entre duas coisas, deve-se buscar o que é
verdadeiro para somente uma delas. A semelhança que durante muito tempo era
uma forma do pensamento ocidental, agora se acha dissociado pelo pensamento
analítico, o qual busca a identidade e a diferença entre as coisas. Agora, a
linguagem do mundo é representada, por meio de um sistema de símbolos artificiais
e operações que possibilitam o encontro como uma análise lógica. Nesse contexto,
Descartes percebia a natureza como um sistema de leis da matéria que resultava no
mundo tal qual ele é. A natureza para este autor, nada mais é do que o
funcionamento

automático

dessas

leis.

Deus

está

apartado

da

natureza

demonstrando uma forma transcendente de ver o mundo.
Se todo universo se mantém na ordem em que o vemos, é porque as leis
dos movimentos que o conservam nessa ordem foram capazes de a
estabelecer. E se Deus as tivessem colocado numa ordem diferente
daquela em que foram postas por essas leis do movimento, todas as coisas
se alterariam e se colocariam pela força dessas leis na ordem que
atualmente vemos. (DESCARTES apud MERLEAU-PONTY2006, p.15).

O racionalismo do século XVII marca o desaparecimento das velhas
crenças que, a partir desse momento, passam a ser vistas como supersticiosas ou
mágicas. Entra em cena o pensamento cientifico que busca a medida das coisas, as
identidades e as séries de diferenças. Os signos tornam-se instrumentos de análise
e discernimento e não mais interpretação e decifração do mundo. O homem se retira
do quadro das paisagens naturais para tornar-se apenas seu apreciador.
Para uma determinada visão do Cristianismo, a busca do conhecimento
pelo conhecimento e a noção de um Deus perfeito apartado do homem da natureza
que veio trazer a salvação, por meio da remissão dos pecados, dificultou a procura
do divino em si, assim como apartou do sujeito a idéia de pertencimento à terra e ao
cosmos. Uma vez que a salvação era algo que tinha relação apenas com o homem e
seu Deus, trazendo como resultado uma separação da relação sagrada entre
homem e a terra.
Na Idade Média, em uma determinada faceta do cristianismo, as imagens
da terra eram negativas. A parte inferior da alma pertencia a terra - era lá que
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estavam os demônios, Deus estava no céu e era lá que estava a salvação. A
depreciação e a hostilidade com a terra e com a natureza era também uma forma de
repulsa a si mesmo, ou seja, à natureza e à vida.
Na época dos grandes descobrimentos, os navegadores saíam dos seus
locais para buscar, através dos oceanos, grandes lucros e empreendimentos
espalhados pela terra. No decorrer do processo histórico saíram da notoriedade os
filósofos metafísicos e entra os geógrafos, a fim de detalhar e conhecer os recantos
do globo. Para Nietzsche cessa de viver tudo que é dissecado até o fim. Os mais
remotos cantos da terra foram explorados com a finalidade obsessiva de exploração
para “conhecimentos científicos” e lucros. A intensa racionalização e o culto ao “ser”
embriagou o homem, gerando, segundo Nietzsche, uma moral negadora da vida, no
que ela tem de criativa e complexa. Para Sloterdijk (2008, p. 35-36):
Estes novos empresários das nações-piloto da expansão européia já não
estão radicados numa mãe-terra; já não se embalam nas suas vozes e
aromas; já não obedecem aos seus pontos de referência históricos e aos
seus pólos de atração. [...] Doravante, o seu lugar é o mapa, em cujos
pontos e linhas passam a estar localizados em absoluto.

Notamos que a cultura greco-romana trouxe parte do intenso racionalismo
da cultura, todavia as práticas do “cuidado de si” dos séculos I e II da nossa era
permaneciam interligadas à busca do divino em si que almejava uma consciência do
papel do homem na cidade, no mundo, no cosmos. Essa proposta ética
proporcionava uma ligação entre sujeitos (microcosmos) e natureza/universo
(macrocosmos).
Na Grécia da Antiguidade dos séculos I e II, os sujeitos não se
constituíam mais como povos puramente primitivos ligados apenas a um plano
mítico e religioso, pois, de acordo com Eliade (2007), os comportamentos dos
antigos gregos estavam mais voltados para uma embrionária psicologia e metafísica
do que para o pensamento primitivo. No entanto, os filósofos conjeturavam o
cosmos, Pitágoras, filosofo pré-socrático, pensava o cosmos, através de relações
matemáticas que traduziam de forma racional uma espécie de “perfeição” e simetria
na natureza que revelava a beleza e a simetria por trás da aparência de caos. Essas
especulações do cosmos realizadas pelos antigos proporcionavam uma relação de
contemplação da natureza, permeado por refletividades éticas que buscava uma
relação sabia do comportamento humano com o entorno. Sêneca propõe um
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deslocamento do sujeito para o topo do mundo, a fim de que o sujeito se perceba no
mundo, inserido no mundo, vendo sua importância relacionada com o universo. Não
se trata como no platonismo, de sair de um plano a outro buscando uma
transcendência, mas consiste em se perceber relacionado com o entorno, daí a
necessidade de ações éticas de cuidado consigo inserido no mundo.
A herança grega do racionalismo impetrada por meio do pensamento
platônico acarretou um sentido ideal de como a vida deveria ser, a partir daí passou
a suplantar os mitos, (formas não racionais de representar o mundo, a vida),
ultrapassado por um plano transcendente e hierárquico do mundo das idéias. A
razão torna-se então, fundamento e regra para os comportamentos, abolindo a
manifestação dos instintos de criação da vida presente na terra, relegada, nesse
contexto, ao mundo inferior exorcizado pelo cristianismo.
Todo legado grego do racionalismo retomado em diversas roupagens na
cultura ocidental, modificou a forma com que os sujeitos se relacionavam com o
cosmos, transformando-os em seres indiferentes a uma relação sacralizada com a
vida. MirceaEliade (2010a) ao tratar do homem arcaico religioso e do homem
moderno a-religioso, demonstra os pontos de vista de ambos sobre o mundo.
Explicita que o homem a-religioso moderno assume a postura de único ser agente
de tudo, afastando-se de uma percepção que o integra ao cosmos, uma vez que não
aceita nenhum outro modelo de humanidade, por exemplo, os mitos ou estados de
consciência fora da consciência de que apenas o mesmo faz a si. Essa condição de
fazer a si é a de que só consegue fazer-se na medida em que se dessacraliza e
dessacraliza o mundo. Para Eliade (2010 a) o homem arcaico religioso pauta sua
existência num plano trans-humano revelado pelos mitos, tornando sua existência
aberta ao mundo, onde o mesmo nunca está sozinho, pois vive nele uma parte do
mundo.
Todavia, o homem moderno a-religioso não perdeu sua herança arcaica,
uma vez que o mesmo continua assediado por resquícios de mitos e religiosidades
primitivas. Daí as manifestações de inúmeras pequenas religiões e movimentos
políticos cuja proposta remonta, por exemplo, ao mito da idade de ouro tão
amplamente divulgado em mitos escatológicos do mundo asiático mediterrâneo. São
mitos que caracteriza o fim do sofrimento, por meio da abolição do mal.
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Não são apenas as pequenas religiões e os misticismos políticos que
revelam comportamentos religiosos arcaicos, mas também movimentos laicos de
nudismo,49 são exemplos de manifestações que remontam ao desejo de retorno ao
mito arcaico do paraíso perdido, tão divulgado, por exemplo, no Antigo Testamento,
no livro dos Gênesis da Bíblia. Observamos que os sujeitos das “comunidades
alternativas” trazem em suas propostas resquícios desse mito do paraíso perdido tão
amplamente vivenciado por sujeitos religiosos das sociedades tradicionais e antigas.
Todavia acreditamos que a percepção “religiosa” das “comunidades alternativas” não
permanece entrelaçada a uma percepção transcendental ligada a um plano mítico
tal qual vivenciava o homem arcaico, pois esses sujeitos não estão vivendo em tais
eras arcaicas e estão fortemente interligados com a cultura moderna. Mas
percebemos uma tentativa de uma relação de unicidade, ou seja, a ligação com os
processos vitais do planeta, ou seja, representando a forma de perceber o entorno
dos povos arcaicos, onde a natureza estava interligada a todos os seres, onde a
vida configurava em uma potência criativa, transparecendo uma pulverização do
divino no mundo. Como observamos nos pontos de vista dos moradores da
comunidade alternativa de Sabiaguaba sobre a vida.
A.: As comunidades têm uma relação sistêmica com a vida. Uma visão
maior. Não porque é certo ou errado. É porque se entende que só é
possível viver bem se você tiver essa relação sistêmica, viver
egocentricamente é prejudicial a você mesmo. [...] Não adianta ter uma
visão egocêntrica achando que vai causar mal ao outro, porque tudo volta,
pois o planeta é um sistema único, nós somos um só. [...] A proposta é de
uma relação nova com a vida, nova ou antiga que se perderam.
Z.: Para os alternativos, tem uma atitude espiritual todo àquele que mantém
uma atitude permanente de cooperação com a vida. Se você dá uma
comida para um cachorro, para um gato é uma atitude espiritual. Se você
cuida dos seus amigos, de você, dos seus vizinhos, é uma atitude espiritual.
Você coopera com a vida. É uma atitude de cooperação com a vida e basta
isso. É um cuidado de si e dos outros. Sistemas vivos. A maioria das
religiões também tem isso. A igreja católica por mais careta que seja, por
mais decadente que seja, tem a pastoral da criança, tem a pastoral
indigenista, o trabalho com mulheres mães solteiras, o trabalho com as
prostitutas. Isso é cooperação com a vida e isso é uma atitude espiritual.

Observamos nas falas que a vida está em evidência como uma proposta
de conexão com todas as coisas, por meio de tentativas de novas maneiras de viver
permeadas por conhecimentos passados pelos povos tradicionais em um formato de
49

O nudismo é uma prática presente nas comunidades alternativas.
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espiritualidade, ambas, tratando de um cuidado que potencializa a vitalidade dos
outros num plano não transcendente, mas imanente.
Essa visão não deixa de exprimir uma volta ao panteísmo. Segundo
Carozzi (1999), embora os sujeitos do complexo alternativo exprimam-se como
autônomos, não se compreendem como separados, mas unidos a um todo, como
parte harmonicamente unidas e integradas à natureza ou ao cosmos. No entanto, a
natureza ou o cosmos não são superiores aos sujeitos, mas cada um contém em si a
totalidade. O sujeito é, portanto, partícula do universo – do mesmo modo que cada
parte do organismo contém em si a totalidade. Para D´Andrea (2000), no complexo
alternativo tudo que é pensado, sentido, feito repercute em todo planeta e no
universo, assim o todo afeta a parte. Daí a razão de tudo ser igual, desde humanos
e a natureza, pois tudo é uno e vem de Deus. Para D´Andrea(2000, p.77),
“Diferenças são expressões provisórias da mesma realidade essencial divina”.
Todas as religiões são expressões da mesma realidade essencial divina, e
não há nenhuma superior as outras. Da mesma forma, a distinção entre o
certo e o errado é extremamente fluida.

O legado cartesiano de separação entre mente e matéria desembocou em
uma percepção que consistia em os sujeitos se aperceberem como egos isolados visão que determinou uma fragmentação do ser humano em um conhecimento
fragmentado da realidade - as consequências filosóficas desta cosmovisão atingiram
toda a esfera do saber humano. Foucault reflete que cada momento histórico
corresponde a uma estrutura de saberes que serve de base para outras estruturas
de saberes. Para contestaressa estrutura de saber cartesiana, o paradigma holístico
visa transcender esse reducionismo nos campos cientifico, pois nessa nova área do
saber o sujeito e a natureza não estão separados e formam um conjunto
inseparável. Esse pensamento holístico foi provado na década de sessenta como
linha de frente dos movimentos contraculturais da new age. No entanto, no mesmo
período de Descartes surgiu outro filosofoque trouxe uma visão holística da
realidade que se contrapôs ao cartesianismo.
Spinoza era contemporâneo de Descartes, nesse período histórico sua
filosofia já problematizava uma espécie de panteísmo. Spinoza reflete à potência
criativa da vida, presente em todos os seres - pensamento que nos auxiliará a refletir
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como ações humanas contribuem ou não com a vida e como as propostas dos
moradores das comunidades alternativas visa uma integração com as expressões
dessa realidade divina, presente em todos os seres e concretiza-se em ações
compromissadas com a vida.
Para o filósofo, essa potência vital é traduzida como potência provinda de
Deus50 em relação às diversas formas de vida. Spinoza é um filosofo ocidental cuja
teoria se aproxima de uma visão panteística, onde o universo é Deus, configurado
como uma potência criadora. Para Spinoza, Deus não é representado por uma figura
personificada como é representado em diversas religiões, pois Deus é o próprio
Universo e está em todas as coisas, consequentemente, Spinoza nega a
transcendência divina. Para o autor, a transcendência é a razão de todas as coisas e
não derivada.
Spinoza (2011) traz a perspectiva da vida como potência e assim revela:
se tal coisa existe, tende a perseverar na existência, mas para continuar a existir
elas precisam da mesma potência que era necessária para existir, essa potência não
provém da essência das coisas e sim da “potência eterna de Deus”. A “potência de
Deus” exprime em virtude de seu caráter infinito e se manifesta nas coisas naturais
finitas, porém, Deus não possui a mesma essência das coisas finitas, ele possui sua
própria essência infinita, imutável. As coisas por sua vez não dependem apenas da
sua própria essência para existir, para tanto, necessitam da potência de Deus,
contudo as coisas são finitas e sofrem modificações a partir das suas relações com
outras coisas finitas, Deus como é infinito, não se relaciona com coisas finitas. Todas
as coisas têm de Deus uma parte da sua potência infinita e é essa parte que
constitui sua própria potência, assim, ao afirmar o seu ser, a coisa finita exprime a
força do infinito.
Para Spinoza (2011), desde que os homens passaram a criar idéias
universais e a inventar modelos ideais resultou que passaram a denominar perfeito
aquilo que conjugava com suas idéias universais e imperfeito o que não conjugava.
Assim, também, pensaram que a natureza existia a fim de satisfazer a um fim
específico, baseado em modelo ideal. Todavia a razão pela qual Deus e a natureza
50

Para Deleuze (2009), pensamentos de muitos filósofos até o fim do século XVII, levavam em conta
as exigências da igreja católica e os mesmos estavam envolvidos por sentimentos religiosos. Artistas
e filósofos criavam suas obras, não utilizando Deus como uma coação, mas como forma de
emancipação, pois com a figura de Deus eles poderiam criar o que quisessem.
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agem e aquela pela qual existem é uma só, ou seja, não existem em função de
nenhum fim, tão pouco existe para qualquer princípio ou função, a vida, a natureza,
Deus sãocriativos e segue apenas a necessidade de existir.
Spinoza viveu no século de Descartes e como este autor, acreditava na
razão humana, porém de uma forma diversa. A razão estavaembasada em um modo
de ser a qual o sujeito refletia sobre o que o afetava cotidianamente - aumentando
(alegria) ou diminuindo (tristeza) a sua potência. Spinoza tratava a razão relacionada
ao trabalho de si para consigo, a fim do sujeito não ficar a mercê dos afetos51,
configurando um meio de libertação humana ao buscar relações que aumentam
essa potência vital.
A razão, para Spinoza, não estava interligada a uma dissecação para
diferenciação e repartição das coisas na busca da verdade, como tratou Descartes,
mas estava baseada também em uma visão panteísta, onde tudo faz parte de Deus
e exprime sua potência vital - proposta que aproxima o sujeito das relações com a
natureza. O pensamento panteísta de Spinoza se aproxima de uma forma de
pensamento atual chamado de pensamento sistêmico narrado por A. da
Comunidade Sabiaguaba. Este pensamento gera nos sujeitos uma percepção de
estarem compondo suas relações com todas as coisas que faz parte do entorno.
Assim, um ser humano isolado no meio da floresta, estaria completamente
conectado com o resto do mundo. Poderia não ter os meios de comunicação, mas
estaria ligado com o ciclo da água, do oxigênio, da vegetação, enfim aos elementos
da natureza, e ao mesmo tempo estaria expressando a potência divina. Para um
morador da comunidade Campina o homem expressa o poder divino quando possui
a capacidade de criar baseando-se na visão de que o divino é o espelho de nós
mesmos. É um poder expansivo que dota os sujeitos da mesma capacidade de criar,
todavia esse poder de criação é problematizado nas comunidades, pois a
necessidade de criar pode trazer junto a capacidade de destruir a vida, por isso as
comunidades propõem valorizá-la em todos os aspectos.
Quando penso no poder, penso no poder do divino. O poder maior é quem
tem condições de criar. Então eu vejo que o divino é o criador, esse tem o
verdadeiro poder. Só que a gente compartilha também com o divino, porque
51

Por afeto, Spinoza (2011, p. 98) expressa: “compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua
potência de agir é aumentada ou diminuída ou refreada, e, ao mesmo tempo, as idéias dessas
afecções”.
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nós também criamos as coisas. Nós pegamos um local que não tinha nada
e nós criamos. Nesse sentido a gente tem esse poder que também é do
divino, também ajudamos a criar. (L., comunidade Campina, agosto de
2011)

Para moradores de comunidades alternativas a natureza, a vida é um
reflexo de si mesmo. O ponto mais importante para esse estilo de vida está no fato
de que, ao viver em comunidade e utilizar tecnologias sustentáveis, os sujeitos
estarão se integrando à capacidade criativa da naturezacom seus ciclos de vida e
morte. Ao sentir os movimentos da vida, o sujeito é dotadoda capacidadede realizar
uma reflexão que conduz ao crescimento interior. Ao se integrar à natureza,
automaticamente se integram a si mesmos e também à vida.
6.1 As comunidades alternativas e suas relações com o ambiente

Para Braun (2008),as comunidades alternativas podem ser vistas como
uma versão moderna de muitos assentamentos nativos existentes em diversas
partes do mundo. São comunidades que possuem tradições e manifestações
culturais próprias, muitas vezes baseadas em princípios relacionados com o uso
sustentável da natureza, visam melhorar o planeta através de práticas cotidianas
simples, como respeito pela natureza, pelo próximo, em um estilo de vida natural
baseado em uma visão espiritual. São comunidades influenciadas em sua origem,
por diversos movimentos contestatórios que apontaram concomitantemente com
despontar do sistema capitalista, entre eles, os movimentos ecologistas 52 - que
partindo da problemática ecológica, foram incorporados paulatinamente por diversos
setores da sociedade ocidental, desde empresários, cientistas até correntes
libertárias propagadoras da contracultura53.

52

De acordo com Lago e Pádua (2004), o termo ecologia surgiu em 1866, criada pelo biólogo alemão
Ernest Haeckel em sua obra Morfologia Geral dos Organismos, este termo estava ligado a uma nova
disciplina científica que teria objetivo de estudar as relações entre as espécies animais e o seu
ambiente orgânico e inorgânico. Todavia a palavra adquiriu novas configurações, pois deixou de estar
vinculada apenas a uma disciplina cientifica para torna-se um movimento social e político,
contornando-se num movimento heterogêneo com múltiplas facetas.
53

Segundo Tavares (1985), contracultura é um movimento de contestação social que ganhou
intensidade em 1960. Esse movimento propõe estilos de vida alternativos aos instituídos pelas
sociedades ocidentais e sugere mudanças, a partir da proposta de modificação das consciências, dos
valores e dos comportamentos.
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Devido à diversidade do pensamento ecológico, Lago e Pádua (2004),
propuseram dividi-lo em quatro grandes blocos para melhor compreender as facetas
desses

movimentos,

que

seriam:

a

ecologia

natural,

ecologia

social,

conservacionismo e ecologismo. A ecologia natural é a área do pensamento
ecológico que estuda os sistemas naturais, como florestas, oceanos, desertos, etc.
buscando compreender as leis que regem o funcionamento desses sistemas; a
ecologia social estuda a relação do homem com o seu meio ambiente; o
conservacionismo pauta no estudo e nas ações humanas contra o empreendimento
destrutivo do homem sobre a natureza, buscando formas de conservar os recursos
naturais; o ecologismo consiste em um projeto político de transformação social,
baseado num ideal de uma sociedade menos opressiva e mais comunitária. Para o
ecologismo ações parciais não resolvem problemas ambientais, mas apenas
mudanças na economia, na cultura e na maneira como os homens se relacionam
entre si e com a natureza, poderão, enfim, resolver a questão ecológica.
Os movimentos de contracultura que apareceram nas décadas de 1950 e
1960 do século XX54 trouxeram discursos e práticas que resistiam aos modos de
vida capitalista e estavam mais voltados para o ecologismo, pois propunham
mudanças na cultura. Alguns desses movimentos buscavam reinventar o
primitivismo, ou seja, uma volta às vivências cotidianas coletivas integradas com a
natureza, presente em várias culturas tradicionais da humanidade, trazendo à tona
discursos e práticas do cuidado com o planeta terra. Os Hippies são um exemplo de
movimento social que passou a apresentar uma atitude de contestação na
sociedade norte-americana, lutando contra a sociedade industrializada, onde o
consumismo era e ainda é sua principal marca. Para Tavares (1985), foram os
Hippies que disseminaram no sistema a contestação e a procura por novos valores.

54

Segundo Tavares (1985), após a segunda guerra mundial, na década de 1950, os Beatniks
despontaram, entre outras razões, a partir da frustração no “progresso humano”, pois naquele
momento histórico os sujeitos estavam passando por um período de pós-guerra, pela guerra fria e por
um constante clima de tensão referente a deflagração de uma possível guerra nuclear que ameaçava
destruir toda a vida na terra. Fora um movimento de contestação e desobediência às autoridades.
Entre suas práticas, trouxeram os conhecimentos das culturas orientais e experimentos com plantas
alucinógenas, buscando alteração ao estado de consciência. Conjuntamente com Beatniks
apareceram os Hipsters, movimento iniciado a partir do descontentamento em relação à atitude de
pessimismo assumido pelos Beatniks. Os Hipsters aprofundaram o descontentamento ao sistema e
foram paulatinamente assimilados pelos Hippies, estes adotaram a perspectiva de mudança no
mundo trazido pelos Hipsters, assim, como as idéias e práticas propostas pelos Beatniks.
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Acredita-se que a primeira comunidade Hippie - que serviram de
inspiração para as comunidades alternativas - surgiu no bairro Haight-Ashbury, em
São Francisco, Estados Unidos55. Entre as principais práticas dessas comunidades
estão:

vivência

comunitária;

utilizações alternativas dos recursos naturais;

preservação do meio ambiente; práticas espirituais; práticas políticas, influenciada
pelo anarquismo; busca de independência em relação ao mercado capitalista.
Tais práticas foram propostas pelas comunidades alternativas assim como
uma reinvenção do “primitivismo” que se contrapõem às formas de vida presente no
modelo capitalista das sociedades modernas ocidentais. Um morador da
comunidade alternativa de Sabiaguaba reflete a busca pelo “primitivismo” nas formas
de viver suas relações entre si e a natureza.
A vivência alternativa não é uma vivência extraterrestre, por exemplo, a
gente está vivendo numa comunidade de pessoas trabalhando para poder
ganhar um dinheiro para comprar roupa, comprar comida, ter onde morar
[...]. Então se buscou outra alternativa e essa alternativa não é
extraterrestre, não é extra aquilo ali. Na verdade é um resgate a uma
primitividade, para entrar num estado mais primitivo e mais tranquilo de
vida. Entende-se que aquele conceito de cidade, de frenética de vida, aquilo
ali é que está em desequilíbrio, aquilo ali que não é natural. (A.,
Comunidade de Sabiaguaba em janeiro de 2011)

O resgate a umaprimitividade proposto por A. está relacionado com o
cotidiano de sociedades tradicionais cuja relação com o ambiente é caracterizado
pela inclusão do ser humano como parte da natureza, sem a redução dos sujeitos e
ambiente à condição de bem disponível das relações mercadológicas das
sociedades modernas. É uma tentativa por uma relação mais equilibrada entre os
seres humanos e o planeta, pois as elevações do consumo e o ideal de vida
materialista têm levado a um esgotamento dos recursos naturais e energéticos
causando um desequilíbrio tanto nas relações dos sujeitos em sociedade quanto ao
ambiente. Cada vez mais, em nossas sociedades modernas, há explosões de
depressões, ansiedades, sintomas de degradação da autoestima, causados pelo
crescente individualismo. As promessas de felicidade relacionadas ao consumo
excessivo têm sido deflagrador de desequilíbrios ao ambiente, revelado por meio de
secas, derretimento da calota polar, doenças, irradiações solares causadas pela
interferência na camada de ozônio, aumento do lixo, etc.Historicamente, quanto mais
55

Informação retirada de Tavares (1985, p. 20).
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os sujeitos tentaram se libertar da natureza dominando-a pelo exercício da razão e o
desenvolvimento tecnocientífico mais a natureza demonstra seus reveses. Na
modernidade, a intensificação das necessidades desemboca numa crescente
destruição de tudo gerando um desequilíbrio das mais diversas formas vitais.
A proposta de A. para uma sociedade mais equilibrada em suas relações
com o planeta está pautada numa transformação de perspectiva que implica numa
mudança nos pensamentos, suscitando uma ligação à natureza menos consumista e
mais integrada à vida. A necessidade de satisfazer o consumo excessivo, sem levar
em conta os processos vitais do planeta é que propicia crescer essas formas
destrutivas. Segundo A., a questão não estaria em não produzir tecnologias, pois o
problema não está na tecnologia em si, mas no propósito de seu uso desequilibrado
e excessivo. Usar as tecnologias sem perceber os princípios que regem o mundo
natural é que propiciam os processos destrutivos, daí a necessidade de uma
mudança nos pensamentos e ações dos sujeitos evitando o aumento do consumo.
Se para pensar a humanidade partimos das sociedades tidas como
civilizadas, corremos o risco de aceitar que a dominação, as desigualdades sociais,
os desequilíbrios ecológicos são próprios da natureza humana, porém essas
características são provenientes da história humana nos últimos sete mil anos.
Milênios de história de relação equilibrada entre homem e natureza antecederam ao
nascimento da civilização. Existiam povos na Pré-História, ao qual havia parceria
com a natureza, sem a necessidade da dominação. Durante milhares de anos as
culturas que se seguiram ao período neolítico desenvolveram as sociedades
baseadas em sistemas religiosos que integrava homem ao cosmos.
Segundo

Lutzenberger

(1976),

inúmeras

sociedades

“primitivas”

sobreviveram milhares de anos sem alterar significativamente seu ambiente
preservando belíssimas paisagens culturais, ecologicamente sustentáveis. Todavia a
religião da sociedade de consumo, a religião do progresso leva a comportamentos
que propiciam situações desequilibradas e cada vez mais insustentáveis. A corrida
desmedida de tecnologias desprovidas de uma ética do cuidado, aliada à expansão
do mercado capitalista têm significado uma verdadeira ameaça a continuação da
vida.
Nas comunidades alternativas, percebemos uma interação mais intensiva
se aproximando de uma perpectiva holística, segundo a qual toda vida tem valor
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intrínseco e o mundo é percebido não como objetos isolados, mas como uma rede
de fenômenos que estão conectados e interdependentes. Configura nessa prática,
uma tentativa de ligação com as coisas nos seus cursos naturais, sem conceitos
abstratos racionalistas, nem pensamentos transcendentais que separam o homem
da vida. Essa proposta se contrapõe a afirmação cartesiana de “penso, logo existo”
para a afirmação contrária, existo, logo penso, ou seja, a proposta não é mais de um
mundo-objeto separado do sujeito pensante, mas uma criação do próprio ser
humano consonante com a criatividade vital, enquanto sujeito que também cria.
Nas sociedades baseadas no consumo, há uma separação dos processos
vitais das coisas, onde os sujeitos passam a ter de pagar para que cuidem da sua
saúde, do seu lazer, da sua comida, da sua psique, perdendo dessa maneira sua
marca no fazer cotidiano, levando a situações onde estarão voltados intensamente
para os estímulos das sensações, e assim, já não conseguem chegar a reflexões
sobre as coisas que os afetam. Sem uma relação direta com as coisas, a vida se
torna virtual, ou seja, vivida apenas no consumo para suprimir satisfações imediatas,
perdendo, assim, uma relação direta com as origens e processos vitais das coisas,
proporcionando um prejuízo à autonomia. A. narra sobre as origens das coisas,
expressando:
De onde vêm as coisas? Porque elas são assim? Sensibilidade as pessoas
até sentem. Uma vez eu tava comendo e uma moça estava pondo um bife
no prato dela e perguntou se eu queria um bife, eu disse: não quero um
pedaço de cadáver no meu prato. Ela olhou pra mim assustada e começou
a chorar. Eu disse isso espontaneamente, mas foi agressivo para ela. Eu
depois percebi isso. A moça hoje é vegetariana, mas graças uma situação
extrema, um choque. É só uma questão de visão, às vezes as pessoas
perdem a noção de questionar e perceber. No sistema capitalista e
consumista o bicho está pronto, não é para você saber de onde vêm as
coisas. Uma vez eu tava com uma amiga e a filha dela no carro indo pra
Guaramiranga e passou uma galinha na frente do carro, a menina disse:
mãe, isso é aquilo que a gente come? A menina não sabia o que era uma
galinha. Ela já vem congelada e em pedaços, não vem inteira, com penas,
bico, olho abrindo e fechando, andando, vem em pedaços, vem morta. Tem
a escola que te faz estudar de manhã até de noite, tu não tem tempo para
preparar. Tem o trabalho que te toma oito horas por dia.(Entrevista feita A,
da Comunidade Sabiaguaba em janeiro de 2011).

Por que, nas comunidades alternativas, pode-se, a princípio, perceber
uma ligação com o fazer cotidiano se integrando aos processos vitais numa espécie
de cuidado de si? Porque intuitivamente e por escolhas pessoais, alguns moradores
das comunidades sabem que o trabalho realizado nas coisas tem a capacidade de
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despertar as vontades, as potências, as vitalidades. A energia do trabalhado
realizado diretamente na matéria, realiza uma promoção do ser, isto é, o trabalhador
se integra com a matéria e se realiza na síntese, no resultado da luta. Dessa
maneira, o sujeito se reconhece no seu fazer cotidiano.
Para Fromm (2008), o sentido moderno de ocupação não existe a
diferença entre atividade e ocupação, todavia há a diferença entre alienado e não
alienado em relação ás atividades. Na atividade alienada o sujeito não se sente
atuante, ele sente como algo distinto, pairando. Ele não age, mas é movido por
forças externas, tornando-se distinto do resultado de sua atividade e dessa maneira,
é impelido a agir independente de sua vontade. Já na atividade não alienada, o
sujeito sente-se como ator construtor da sua atividade. Consiste em um processo de
dar a luz a alguma coisa, de produzir e estar relacionado com ela; versa na
expressão dos poderes, onde o processo de construção e o resultado dela são a
mesma coisa.
Nas idas à Comunidade Alternativa de Campina, percebemos a prática da
permacultura,na qual os moradores realizavam diversos trabalhos, dentre eles, o
cultivo de vegetações, assim como a produção de produtos fitoterápicos, daí não
deixamos de especular com os moradores sobre a origem de tais produtos. A
resposta foi que quase todas as coisas consumidas eram fabricadas na própria
comunidade, apenas poucos produtos eram comprados em mercados locais. Abaixo,
uma foto tirada na comunidade Campina mostrando os moradores em suas tarefas
diárias nas plantações.
Figura 17 - Comunidade Campina em agosto de 2011.

Fonte: foto tirada por Ana Cecília dos Santos
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O cuidado de si nessa comunidade é caracterizado por uma cadeia que
possibilita a autonomia individual. Começa pelo cuidado no cultivo da vegetação
sem o uso de agrotóxicos, visando alimentos que propiciam um cuidado com uma
boa nutrição do corpo, aliado a uma alimentação vegetariana ou vegana - somado
com a própria vivência coletiva de plantar o alimento sem prejudicar o ambiente. Na
Comunidade Campina há um rodízio propiciando que todos os moradores exerçam
todas as atividades necessárias na comunidade. Essas práticas passam por
discussões e reflexões realizadas cotidianamente, a fim de refletir sobre o
andamento desses trabalhos.
A Permacultura é uma proposta ética bastante desenvolvida e divulgada
na Comunidade Campina e em muitas outras comunidades alternativas e no ENCA,
uma vez que visa uma mudança de atitude, consistindo basicamente que os seres
humanos vivam integrados com o ambiente e entre si. Segundo Braun (2008), o
pensamento da permacultura foi inicialmente inventado por Bill Mollison como um
sistema de agricultura ecologicamente sustentável utilizado em várias partes da
terra. Mollinson também formou o instituto de pesquisa de permacultura, na
Austrália, que desenvolve atualmente várias experiências voltadas para o uso
sustentável da terra, por meio de esquemas especializados de educação ambiental.
O desenvolvimento das técnicas permaculturais disseminados em muitos países têm
permitido estabelecer técnicas especificas adaptadas para cada ecossistema. No
Brasil a permacultura é ainda embrionário em relação a agricultura convencional.
Porém existem projetos já desenvolvidos, por exemplo, a permacultura trabalhada
na Comunidade Campina. Muitas experiências permaculturais estão na região
nordeste, realizadas com ajuda de organizações não governamentais como o
Instituto de Permacultura da Bahia, o Garra – Agroecologia de Irecê e o Sabiá –
Centro de desenvolvimento Agroecológico.
Segundo Braun (2008), desde a Revolução Industrial, a agricultura
tradicional tem sido baseada na monocultura, ou seja, no cultivo de uma única
espécie, para atender ao mercado consumidor. Essa prática contribui para o
esgotamento dos nutrientes do solo e para a degradação da microbiologia, muitas
vezes prejudicando a biodiversidade, devido à mecanização intensa e à
incorporação de elementos químicos artificiais. A alta produção de alimentos por um
período de curtos anos degrada o solo a ponto de impedir qualquer tipo de
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recuperação natural, viabilizando a produtividade apenas por meio de fertilização
química.
De acordo com Braun (2008), a agricultura permacultural visa à utilização
de tecnologias de baixo impacto ambiental, por meio de processos que funcionam
em favor da natureza, utilizando elementos que esta oferece naturalmente, sem
prejudicar a ecologia local, ou seja, buscando utilizar os produtos do ecossistema em
que se está plantando, de maneira que não se esgotem os recursos naturais do solo
atraindo espécies silvestres e criando um ambiente saudável para as plantas. A
permacultura apresenta uma visão holística, buscando a integração entre recursos
naturais, seres humanos, suprimento de alimentos, energia e abrigo; e pode ser
considerada uma ciência multidisciplinar, que permite trabalhar em diversas áreas,
tais como:
Gestão participativa com público-alvo no que tange ao planejamento de
ações e aos mutirões; eco-restauração: recuperação do ambiente de tal
forma que se assemelhe ao ambiente original, antes das modificações;
composição paisagística para o embelezamento do ambiente; utilização de
materiais reciclados ou usados (pneus, papel, borracha, madeira, fibras,
dentre outros) para vários fins, como estruturas, casas, jardim e utensílios
domésticos; incorporação dos conceitos de moradia ecológica e o desenho
de Ecovilas; reciclagem de nutrientes no solo através da compostagem e
reuso de águas domésticas; recuperação de área degradada pelos
desmatamentos e erosões; utilização de materiais reciclados e reusados;
permadesign: desenvolvimento de produtos funcionais e estéticos,
fabricados com materiais reciclados ou de reuso, pensando na questão de
sua permanência e sustentabilidade ecológica. (BRAUN, 2008, p. 124-25).

Apesar de aPermacultura ter surgido na agricultura ecológica, ela acabou
desembocando para outras áreas como: desenho e composição paisagística; projeto
de casas ecológicas; uso da água por meio de reciclagens, coleta e armazenamento
da chuva; uso de banheiros com tecnologias de compostagem, a reciclagem de
nutrientes em solos filtrantes.
Permacultura quer dizer cultura permanente que aproveita os recursos da
natureza sem lhes causar danos algum, nem impactos ambientais, pois existe um
profundo respeito e observação dos ciclos naturais. Trabalha com quatro princípios
básicos: o primeiro é a observação da natureza; o segundo está no pensamento
sobre a observação obtida; o terceiro representa a adaptação das técnicas e o
desenho de esquemas permaculturais permanentes; o quarto constitui o fazer na
prática o que foi pensado.Recentemente fora criado uma rede internacional de
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permacultura, a fim de obter trocas de informações e experiências objetivando a
aplicação correta dos princípios que norteiam a prática.
A Permacultura56 é uma palavra usada para tratar de um sistema de
planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis, envolvendo
propostas éticas, socioeconômicas e ambientais. No cerne do trabalho do
permacultor está o planejamento da utilização da terra sem desperdício, sem
poluição, consumindo o mínimo de energia possível, conservando os recursos
naturais e exigindo uma mudança de postura dos sujeitos que devem ter uma
relação integrada ao ambiente. Os princípios éticos da Permacultura estão
fortemente arraigados por modos de vida experimentados por sociedades indígenas
e também por influências de filosofias orientais como o Hinduísmo, Taoísmo, Zen
Budismo, onde a lógica é a integração com a natureza e com a vida, onde tudo se
articula e se relaciona.
Essa consciência ecológica trazida pela permacultura é caracterizada por
uma perspectiva que enxerga o mundo sobre a ótica da interdependência e
impermanência, ou seja, o sujeito se torna responsável pelos impactos que causa à
natureza, uma vez que se apercebe implicado numa rede de trocas com as energias
que o envolve, perdendo assim essa sensação de separação das coisas. Daí o
sujeito não se vê como egoísta, individualista, mas interdependente. Essa teia do
qual todos os seres fazem parte está em constante mutação e escapa a algo fixo,
daí a necessidade de estar constantemente se readaptando. A interdependência e
impermanência são percepções parecidas com cosmovisões de filosofias místicas
orientais tais como o Hinduísmo, Budismo, o Taoísmo e o Zen, uma vez que essas
escolas pregam uma experiência direta e integral na realidade, onde o sujeito não
está separado das coisas, mas envolvido.
O movimento alternativo teve uma forte influência de filosofias orientais,
entre elas, o taoísmo. De acordo com Kielce (1984),o livro Tai I Gin HuaDsungDschi,
proveniente da tradição esotérica da China, mostra a maneira como os antigos
chineses percebiam a relação do homem com o cosmos, baseada nos princípios do
taoísmo57. Seu pressuposto é que o cosmos e os homens obedecem às mesmas
leis, pois o homem é um cosmos em miniatura e ambos não estão separados por
56

Informação tirada no blog http://permaculturabrasil.blogspot.com.br/

57

Vem do Tao (filosofia chinesa), significa o caminho, o sentido do mundo.
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barreiras intransponíveis. Para o antigo taoísmo, o sábio é aquele que vive longe do
mundo citadino e inspira-se profundamente na observação da natureza. O natural,
seguindo a concepção taoísta, implica, sobretudo, em uma idéia de ritmo, de ciclo de
espontaneidade, dessa forma, agir com espontaneidade, respeitado os ciclos da
natureza é a condição da liberdade. O sábio que cuida de si é aquele que,
observando a natureza, lendo no universo, percebe que
[...] tudo na natureza é feito sem esforço, sem intervenção exterior, de modo
que o sábio deve agir sem interferir no curso dos acontecimentos. O sábio
ajeita-se com as coisas tal como se apresentam a ele e não se deixa
ultrapassar por elas [...] o sábio, conhecendo as leis da natureza e vivendo,
ele mesmo, em suas transformações, mudo o curso dos acontecimentos por
sua aceitação e sua integração, intuitivamente, deixando–se levar por sua
natureza mais profunda. (KIELCE, 1984, p. 97, 98)

Nas comunidades alternativas vislumbramos uma tentativa de não apenas
viver na natureza, mas viver de acordo com seus movimentos. É uma busca por uma
relação mais tradicional e harmoniosa comtodos os seres, a qual o cosmos se torna
um espaço sagrado permeado por uma arte da existência. Trata-se de uma tentativa
de ver e sentir o mundo, onde se reencontra dentro de si uma simbiose com
universo. Nessa relação, o sujeito se transforma e transforma as coisas, seguindo o
movimento da vida, onde tudo flui. Além de refúgio espiritual, a natureza é meio
imprescindível para o encontro com a sabedoria e uma existência mais equilibrada.
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7 O SER PARA ALÉM DO TER
Desde o início da era industrial, houve uma grande promessa de
progresso interminável, de fartura material, de maior felicidade para todos e
liberdade individual. Nunca na história da humanidade a civilização teve tanto
domínio ativo sobre a natureza, tanto crescimento tecnológico, tanto crescimentos
da produção. Na atualidade presencia-se uma era de consumo material ilimitado.
Para Lipovetsky (2007), desde a segunda metade do século XX, a Modernidade vem
se estabelecendo à base dos estímulos aos desejos: a mídia, os grandes magazines
exibem sonhos de conforto, lazeres, incitando os sujeitos por meio dos sentidos, ao
consumo de mercadorias. Na Modernidade, os consumidores possuem um leque de
escolhas no sistema mercantil capitalista, no qual não se vende apenas
mercadorias, mas a necessidade de se desejar sempre maismercadorias. Nesse
contexto, a vida baseia-se no consumo como emblema da felicidade moderna, onde
realização humana se fundamenta na riqueza e no bem-estar material.
Para Lutzenberger (1976), nunca antes o homem comportou-se como
hoje se comporta e nunca no futuro poderá repetir tal delírio. A sociedade do
consumo se equipara a uma orgia e como tal não terá duração, pois o momento da
verdade é inevitável e imprescindível para uma geração cujo comportamento não
abarca os demais seres e não inclui sequer as futuras gerações. Segundo o autor, a
atual forma de sociedade industrial, para funcionar, investe nas tecnologias e no
crescimento econômico constante, para manter esse crescimento trabalha as
subjetividades, por meio de um aparato publicitário que incita hábitos nunca
experimentados em épocas anteriores, apelando para frivolidades, vaidades e a
ânsia de simbolizar status. Criam-se necessidades fúteis que nada contribuem para
a verdadeira felicidade humana, ao contrário, é motivo para muitas frustrações
desnecessárias.
Esses arranjos sociais contribuem para desarticular os sujeitos de um
enfrentamento das dificuldades existenciais, principalmente quando se encontram no
meio de tantos estímulos aos prazeres; quando se tem dilúvios de convites para
gozar a vida e uma distância enorme entre as promessas de viver constantemente
em um éden e a vida real. Para Lipovetsky (2007), as sociedades modernas estão
cada vez mais ricas, em detrimento de povos que sucumbem cada vez mais na
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miséria. Nesse contexto, as solicitações hedonistas são mais crescentes, porém vêm
acompanhadas de decepção e de insegurança, ocasionadas pela frustração de
nunca se alcançar a felicidade prometida por meio do bem estar material.
Todavia observamos que a satisfação irrestrita dos desejos não é
conducente com bem-estar, nem dar acesso à felicidade ou mesmo ao prazer
máximo. Esses arranjos sociais, estimulados pelo mercado de consumo, constituem,
em alguns sujeitos, a perda da referência sobre si devido aos impactos que essas
produções trazem para suas vidas ao estimular o consumo excessivo conjuntamente
com uma constante insatisfação. As sociedades modernas estimulam desejos sem
apontar a causa ou a necessidade de se ter o que se deseja – até aponta, mas não
mostra a liberdade e a alegria real e sim uma realização provisória e presa a mais
necessidades.
Para Fromm (2008), o sistema se apropria das diversas formas de vida
alimentando duas premissas psicológicas: a primeira é que o objetivo da vida é a
felicidade, ou seja, o prazer máximo, definidos como a satisfação de todos os
desejos ou necessidades subjetivas que alguém possa sentir (hedonismo radical); a
segunda é o culto do “eu”, o egoísmo e a voracidade, a qual o sistema necessita
gerar para funcionar. Fromm (2008) acentua que com a evolução do sistema não se
era mais perguntado o que é bom para o homem, mas sim o que é bom para o
sistema - levando a crer que o que é bom para o sistema é bom para o homem.
Essa elaboração teórica levou a outra de que as qualidades que o sistema exigia
como culto ao eu, egoísmo e cobiça são características próprias da natureza
humana. Entretanto, presenciamos civilizações como tribos africanas, indígenas que
em épocas passadas não foram afetadas pela ideia de progresso e avidez por
dinheiro, pois possuíam uma vivência coletiva pautada por uma relação com o outro
em uma experiência forte de coletivismo.
Nas sociedades modernas baseadas no individualismo,tudo se transfere
para a responsabilidade individual - entregue a si, o sujeito sente os fracassos
ocasionais atingirem suas rotinas. Ligados a uma idéia de que são livres e não
condicionados pelo sistema, são levados a construir, de forma individualizada a
organização de suas vidas; de tal modo que há o rompimento com formas
tradicionais e coletivas, as quais acontecem relações mais próximas junto à
comunidade e à natureza.
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Destacamos nesta pesquisa vivências grupais que buscam despojar-se
da cultura de satisfação pessoal via consumo de mercadoria em prol da satisfação
pessoal/individual, para construir uma vida em comunidade, propondo o cuidado de
si, o cuidado coletivo e o cuidado do Planeta. Esses movimentos tentam reinventar
as vivências coletivas e buscam o despojamento do eu restrito em uma
individualidade para uma vida em que se busca uma relação mais próxima com o
outro; assim, ao tentar viver em comunidades alternativas, almeja-se o equilíbrio em
si e nas relações com o ambiente. Essas subjetividades baseiam-se na idéia de
práticas coletivas, as quais além de outros desdobramentos trabalham com a
máxima “deixe de ter para ser”. São tipos de deslocamentos sociais do modo de vida
capitalista e consumista – pautado no modo ter – para um novo tipo de movimento
alternativo – pautado em uma relação comunitária, com a natureza; uma relação
mais integrada, a qual, supomos, está mais voltada para o modo ser da existência,
configurando a busca por uma nova vida, uma vida alternativa. Assim expressa um
documento encontrado na Comunidade Sabiaguaba em julho de 2012, das Doze
Tribos, reconhecido pelo nome de “O Chamado”, cujo autor é desconhecido.
Vivemos uma vida prática. Moramos juntos, cuidamos uns dos outros.
Diariamente compartilhamos nossas vidas como uma grande família [...]
compartilhamos tudo que temos [...] se acontecer de você ser o tipo de
pessoa que se importa sobre coisas reais como estas: amor, pureza e
virtude, você irá se interessar em ouvir sobre este pequeno começo, uma
nova era, onde você não é reconhecido pelo que tem ou sabe, e sim, pelo o
que você é.

Observamos no relato acima uma busca de uma nova forma de vida, uma
nova era pautada em um modo ser de existência que se contrapõe ao modo ter.
Para distinguir o modo ter do ser, Fromm (2008) aponta esses termos como duas
categorias de análise diferentes, explicando que a alternativa ter contra ser não
aparece na modernidade como algo a ser refletido, pois o ter é considerado uma
função normal em nossas vidas, de tal forma que ser é ter, ou seja, somos mais na
medida em que temos mais. Esse pensamento configura um culto ao eu, sendo que
a cobiça, o egoísmo e o consumo são estimulados em nome do prazer pessoal.
Nessa relação, por exemplo, um carro deixa de ser um objeto que seu possuidor
aprecia para tornar mais um símbolo de status e uma extensão de poder pessoal.
Contudo, haveria vivências que escapam dessa proposta de valorizar o ter. Fromm
(2008, p. 36) destaca que
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[...] os grandes mestres da vida fizeram da alternativa entre ter e ser a
questão central de seus respectivos sistemas. Buda ensina que, para
chegarmos ao mais elevado estágio do desenvolvimento humano, não
devemos ansiar pelas posses. Jesus ensina: “Pois quem quiser salvar a sua
vida, perdê-la-á; quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar
dano a si mesmo?” (Lucas, 9: 24-25). Mestre Eckhart ensinava que ter nada
e tornar-se aberto e “vazio”, e não colocar o eu no centro, é a condição para
conseguir riqueza e robustez espiritual.

Fromm (2008) cita os ensinamentos do teólogo erudito Eckhart58 – da
Ordem Dominicana na Alemanha –, que definiu e analisou a diferença entre os
modos ter e ser para se obter liberdade. Para o teólogo, devemos estar livres de
nossas próprias coisas e ações; isso não significa não ter posses, mas estar
desapegados, desatados do que possuímos, ou seja, configuraria uma atitude que
refletisse em diversos setores da vida humana: desde a propriedade de bens até
pensamentos possessivos que criam falsas ilusões de que possuímos alguma coisa.
A liberdade consistiria em estar desacorrentado e livre de agarrar-se ao próprio eu,
pois a egocentricidade impediria o sujeito de chegar ao pleno ser, que significa a
liberdade. Para o autor a diferença entre o ser e o ter está em que o ser é centrado
em torno das pessoas e o outro modo de existência é centrado em torno das coisas característica de uma sociedade industrial, a qual a voracidade por dinheiro e poder
tornou-se preponderante sobre a vida.
De acordo com Eckhart (apud FROMM, 2008), o ser é a manifestação
criativa das potencialidades humanas, as quais estariam embotadas pela
necessidade do ter. O ter não se estabelece por um processo vivo e criativo entre o
sujeito e o “objeto” de desejo, mas transforma em coisa tanto o sujeito, como o
objeto. Dessa maneira, a relação é de passividade, não de criatividade.
Para Fromm (2008), somente na medida em que se diminui o modo ter,
deixando de ter apego e segurança ao que temos, ao nosso eu egocêntrico, é que
pode vir a surgir o modo ser. Ser implica a faculdade de ser ativo, pois a passividade
exclui o modo ser. Atividade não implica em simples gasto de energia em um
trabalho, por exemplo, um agricultor ou um médico podem exceder seus trabalhos
cotidianos realizando atividades, as quais não se sentem atuantes, mas induzidos
por forças externas, provindas da forma de organização da sociedade moderna
capitalista, na qual o trabalho não exige satisfação dos sujeitos sobre o que estão
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Teologo do século XIV, que viveu de 1260 a 1328.
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realizando. Para Fromm (2008), na atividade não alienada, o sujeito sente-se
atuante, o que implica na expressão de seus poderes, dando ele “a alma” a tudo que
toca, dando vida às pessoas e às coisas. Por essa razão,
Filósofos como Aristoteles nem mesmo faziam distinção entre “atividade” e
“atarefamento”. Em Atenas, o trabalho alienado era feito por escravos. [...]
Dado esse contexto, o problema do trabalho sem significado, alienado,
puramente rotinizado, não se apresentou aos atenienses. Pelo fato de não
serem escravos, sua atividade era produtiva e significava para eles,
precisamente porque implicava liberdade. (FROMM, 2008, p. 100)

De acordo com Fromm (2008), os pensamentos, tanto de Tomás de
Aquino como de Aristóteles, estão em contraste com o conceito moderno de
atividade, pois a vida, para eles, devia ser consagrada à atividade interna e ao
conhecimento espiritual; isto é, a vita contemplativa, para eles, era a mais elevada
forma de atividade humana, uma forma capaz de transformar a vida em uma obra de
arte, tal qual um pintor que, ao realizar sua obra, sente a expressão de suas
emoções no quadro. Fazer da vida uma obra de arte também consiste em buscar
cotidianamente encontros que possibilitem a alegria e liberdade, almejando somar
com outros e com o ambiente. É permanecer consciente de tudo que o afeta e
participar ativamente dos processos das coisas.
Nas comunidades alternativas, como foi citado anteriormente, existe uma
procura pela participação no processo vital das coisas, nesse contexto, o alimento,
os remédios e os cosméticos consumidos na Comunidade Campina é plantado,
colhido e produzido pelos próprios moradores em rotatividade, de modo que todos
participam da produção. Da mesma forma a espiritualidade, ou seja, no movimento
alternativo a espiritualidade é trabalhada pelo sujeito individualmente, a fim de
conquistar um empoderamento de todos os aspectos de sua vida que inclui a sua
saúde física, mental, espiritual.Tanto o trabalho como a espiritualidade são
vivenciadas conjuntamente em algumas comunidades. Para Coelho (2012), quando
o sujeito se sente atuante em relação à própria vida consegue uma autonomia que o
possibilita realizar um trabalho sobre si de autoconhecimento e autotransformação.
Nas sociedades modernas capitalistas, o empoderamento de si é um
desafio. A educação, as informações, as publicidades, a incitação ao consumo
embota sobre verdadeiras necessidades dos sujeitos, uma vez que os escraviza, por
meio de inúmeros objetos de desejos. Os produtos estão em sua maioria das vezes
associados às emoções ao imaginário, dificultando perceber a dominação que o
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mercado exerce sobre a vida das pessoas. Além do consumo, as pessoas não
participam dos processos de construção das coisas, pois já consomem as coisas
prontas. Muitas vezes também não interagem criativamente nas suas rotinas e nos
processos que as atingem psicologicamente.
De acordo com Coelho (2012), mesmo escravizados é difícil uma rebelião
porque quem escraviza não é um poder localizável contra o qual se possa lutar, mas
é um poder onipresente e invisível. Esse tipo de escravidão é mais incisivo do que
as anteriores, pois não é fundada na violência, mas na sedução, quando propicia o
apego as coisas; as felicidades buscadas a qualquer custo; a satisfação imediata de
todas as necessidades. São desejos gerais, onde todos querem o que todo mundo
quer, e nessa condição, o sujeito esquece de si mesmo. Nessa conjuntura, a
necessidade criada pelo mercado e pelos valores das sociedades capitalistas,
baseados na competição e mais poder, levam os sujeitos a um crescente índice de
depressões e transtornos da ansiedade causada muitas vezes por frustrações,
sobrecargas e pressões sobre o sujeito - restrito em sua individualidade.
Muitos problemas de saúde física e mental criados pelo sistema tentam
ser sanados também pelo mercado, pela indústria farmacêutica - almejando um
alívio rápido para os sintomas. De acordo com Coelho (2012), nas sociedades atuais
cuidar do corpo é algo nobre desejável e elegante, mas cuidar da alma é visto por
muitos como vergonhoso - relegando as terapias aos considerados doentes mentais.
Dessa forma, o sujeito retira de si o encargo do que ocorre em sua mente, ou seja,
retira de si o trabalho de si sobre si, relegando o problema a uma causa química,
uma substancia que falta ao organismo. Dessa forma, a indústria farmacêutica se
beneficia

economicamente

ao

dar

alívio

rápido,

por

meio

de

terapias

medicamentosas, a fim de que o sujeito volte logo a cumprir suas funções dentro do
sistema e se transforme em um zumbi cumpridor de papéis sociais.
Nas terapias pensadas e trabalhadas nos movimentos alternativos, o
autocontrole e a automaestria são celebradas e consistem em um dos principias
objetivos na cosmologia da nova era. Daí a presença de uma variedade de técnicas,
práticas novas e antigas - inspiradas em ensinamentos de grandes mestres da
Antiguidade - cultivadas, a fim de se obter estados mentais e espirituais serenos reparando estados mentais de ansiedades. Como já foi mencionado é um trabalho
de si sobre si objetivando ir de uma subjetividade a outra. A idéia é a transformação
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do sujeito, onde o mesmo busca um refinamento da alma de modo a se obter um
crescimento harmônico interno.
De acordo com D´Andrea (2000), as terapias, os rituais possibilitam
relaxar os sujeitos dos seus papéis sociais e contribuem para a elaboração de
perspectivas abertas e contingenciais, abrindo espaço para a possibilidade da
autonomia do sujeito, ou seja, como expressa o autor uma “política de decisões de
vida”. O sujeito se torna responsável pelas dimensões existenciais a serem
constantemente revistas e elaboradas, possibilitando problematizações constantes
sobre o rumo da própria vida.
O objetivo fundamental da religiosidade da Nova Era é centrado no
autoaperfeiçoamento e no autodesenvolvimento, onde práticas espirituais se juntam
a práticas voltadas para o bem-estar físico, de cura, relaxamento, contato com a
natureza e trabalhos coletivos. Segundo Siqueira (2003),são buscas para o encontro
com divino em si - em uma tentativa de construção de um novo estilo de vida, onde
mais importante do que revolucionar a sociedade, seria centra-se no crescimento
interior, pois não é possível mudar o mundo sem antes mudar a si mesmo.
Para os grupos da nova era, as pessoas são moldadas pela sociedade,
constituindo um mundo de aparências, por isso cabe a elas encontrar o eu interior, a
dimensão interior que vai além das determinações socioeconômicas. De acordo com
D’Andrea (2000), para os adeptos da nova era, fatores sociais são pensados
secundariamente, uma vez que existe a crença em um íntimo psicológico, natural e
espiritual

que

se

desenvolve

pela

força

de

vontade,

do

exercício,

da

responsabilização e da disciplina do sujeito, possibilitando, em alguns casos, um
isolamento do sujeito em relação à sociedade.
Assim os grupos da nova era não podem ser classificados de
revolucionários no sentido político tradicional, pois não pretendem ir diretamente
contra o Estado. Todavia são revolucionários quando propõem outras formas de vida
baseada em um primitivismo antecessor ao surgimento do Estado e de grandes
civilizações.
A espiritualidade é baseada no autoconhecimento e autoaperfeiçoamento
orquestrada pelos próprios sujeitos que os levam por diversas práticas alternativas,
tais como terapias, astrologia, santo daime, calendário maia, etc. Dessa forma, os
sujeitos vão se apropriando de conhecimentos e práticas em um processo
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autoconstrutivo de autoconhecimento, em um constante “conhece-te a ti mesmo”.
Essas buscas espirituais são caracterizadas pelo experimentalismo, levando a entrar
e sair de grupos com facilidade. Entretanto são acima de tudo contra dogmas,
fugindo de estruturas fixas a serem seguidas.
O processo de autoconhecimento possibilita que as dificuldades do
cotidiano, por exemplo, as doenças, sejam amenizadas, instalando a possibilidade
da autocura. O corpo é pensado a partir de uma visão holística, onde é levada em
consideração a harmonização da mente com o ambiente e com as energias. Dessa
forma, se desenvolve certa rejeição a medicina tradicional ocidental que
compartimentaliza o corpo em especialidades médicas. Para os new agers a
medicina oriental é preventiva e busca a conscientização, objetivando saber o motivo
das enfermidades, levando os sujeitos ao autoconhecimento e a autocura em um
processo holístico. Nessa arte de cuidado consigo o ambiente também tem grande
importância para saúde do corpo e da mente, daí um dos motivos pelos quais os
adeptos das comunidades preferirem sair dos grandes centros urbanos, onde o
stress para atender o tempo das rotinas diárias dificulta uma boa saúde da mente.
Para os adeptos da nova era, os desequilíbrios emocionais, os
desequilíbrios ocasionados na natureza, as doenças e as misérias causadas pelo
sistema se origina pela separação dos sujeitos da natureza, pois a consciência e o
ambiente, cada um deles é a extensão do outro. Por isso uma das principais
características da nova era é a volta a “mãe terra” e à unidade do cosmos – idéia
que leva muitos sujeitos da cidade para o campo, tendo em vista uma maior
proximidade com a natureza. De acordo com D’Andrea (2000), o self vai se tornar
mais perfectível à medida que a cultura se integra à natureza. Permanecer em
contato direto com a natureza propicia o cultivo do lado do self, - essência humana
que se perdeu, em uma época em que não havia intermediações entre o ser
humano e a natureza.
Para D’Andrea (2000), os adeptos da nova era buscam o controle total
sobre o self.

As manifestações dessa crença resultam na aceitação da

responsabilidade individual por todos os aspectos da vida. Dessa maneira, o sujeito
não relega a uma divindade a responsabilidade pelo agenciamento da sua vida, pois
a espiritualidade é pensada como uma espécie de dependência ao todo, perpassada
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pelo poder divino, ou seja, o divino no universo inclui a humanidade, a qual o sujeito
é uma realidade particular, mais uma imanência.
Eu não contenho dentro de mim a igreja e o senhor: senhor, livrai-me do
mal, senhor, dai-me saúde. Não tem gente que vive com esse senhor dentro
de si? O que a grande maioria faz é a tentativa de incessante de manipular
a divindade em seu favor. Eu não faço isso nunca. Eu não peço a nenhuma
divindade que me ajude em nada, nada. Eu não sou ateu, pra mim a
divindade pode ser o sol, pois é um ser de luz que ajuda a vida, aí eu não
tenho que pedir nada ao sol. (Entrevista a Z. Comunidade Sabiaguaba, em
julho de 2012).

Segundo Carozzi (1999), a ampliação da consciência almejada nas
práticas

da

nova

era

não

condicionamentos sociais na

pretende
busca

ser

apenas

para

da auto-realização,

superação

dos

mas consiste no

descobrimento de uma centelha divina presente no interior do sujeito que o une
energeticamente ao todo. A consciência individual se amplia tornando-se uma
consciência planetária e cósmica. Ser autônomo implica ser divino e estar ligado a
uma totalidade divina.
Essa visão possibilita ao sujeito se sentir uma potência imanente do poder
divino unido a outras manifestações da natureza gerado por esse mesmo poder. Cria
uma sensação de integração ao cosmos, cria possibilidades de gerar uma
consciência de co-responsabilidade pelo entorno ao mesmo tempo possibilita uma
visão libertadora. Nesse contexto, o sujeito se sentirá bastante desconfortável
permanecer em esquemas que aprisionam como desejos individuais e egoístas
desconectado do entorno. Quando o sujeito se sente desconectado da sua
sensação de integração ao natural, o seu próprio desejo o desumaniza e o aliena.
Com isso, a aparência torna-se central, assim como a necessidade de poder para se
sobrepor aos outros e à natureza. A cultura ocidental que durante séculos buscou
separar o céu da terra, o espírito da matéria, as coisas de Deus das coisas humanas
produziu um dualismo patológico e fermentador dos desequilíbrios emocionais e
ecológicos.
Em religiões tradicionais tais como o cristianismo e o judaísmo, existe
uma idéia ao qual Deus criou o mundo almejando chegar a um fim, onde a própria
natureza passou a ser um meio para satisfação dos homens - não tendo assim o seu
valor próprio. Esse pensamento gerou também a concepção de se apropriar do
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nome de Deus em proveito de si. É um pensamento egoísta e nada integrador à
natureza que se encontra recorrente na cultura ocidental.
Cada homem engendrou, com base em sua própria inclinação, diferentes
maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o considere mais do que
os outros e governe toda a natureza em proveito do seu cego desejo e de
sua insaciável cobiça. Esse preconceito transformou-se, assim, em
superstição e criou profundas raízes em suas mentes, fazendo com que
cada um dedicasse o máximo de esforço para compreender e explicar as
causas finais de todas as coisas. (SPINOZA, 2011, p. 43).

Para Spinoza (2011), todas as coisas existem em Deus, pois a natureza
divina é sua infinita potência, dessa maneira, os homens e a natureza são
igualmente predeterminados por Deus. Em diversas culturas, entre elas, as
indígenas, o sujeito não se sente desconectado do entorno, pois ler no cosmos e
possui um forte respeito e ligação pelos filhos da “mãe terra”. Na cultura grega da
Antiguidade, em algumas escolas, por exemplo, a epicurista, o sábio é aquele que
se inspira na natureza. Em uma passagem da Hermenêutica do Sujeito, Foucault
(2006, p. 346) cita um pensamento de Sêneca que expressa que todas as coisas,
entre elas a natureza, o sujeito está profundamente interligado, não havendo a ideia
de separação, de um paraíso além-terra.
Não é possibilidade, para o individuo que mereceu, de escolher os
diferentes tipos de vida que lhes são propostos. Trata-se ao contrário de lhe
dizer que não tem escolha, com esta visão do alto sobre o mundo, deve
compreender que todos os esplendores que possa encontrar no céu, nos
astros, nos meteoros, e a beleza da terra, as planícies, o mar, as
montanhas, tudo isso estará indissociavelmente ligado aos mil flagelos do
corpo e da alma, às guerras, as pilhagens, à morte, aos sofrimentos.
Mostramos-lhe o mundo não para que se possa escolher, como as almas de
Platão que podem escolher seus destinos. Mostramos-lhes o mundo
precisamente para que compreenda que não tem escolha, e que nada se
possa escolher se não se escolhe o resto, que há somente um mundo, um
único mundo possível, e que é a ele que se está ligado.

O trabalho ascético é o trabalho do sujeito sobre si (que visa ir de uma
subjetividade à outra) e está expresso na cultura alternativa e em algumas escolas
da cultura grega. Esse trabalho está profundamente ligado ao cuidado com o
entorno, ao cuidado com a alma, se inspirando no cosmos. São exercícios de si
sobre si que visa uma subjetividade libertadora, uma espiritualidade que produz uma
transformação no interior do sujeito e o possibilita uma rede de transformações na
comunidade, na sociedade, nas relações com a natureza. O sujeito deixa de ser
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passivo condicionado por um sistema de competição e status que alimenta o ego e
torna-se ativo no domínio sobre sua alma profundamente integrado com a vida em
suas diversas manifestações e emanações divinas, nesse sentido, a espiritualidade
torna-se foco para uma vida na busca do equilíbrio entre corpo, alma, comunidade e
natureza.

129

CONCLUSÃO
A vivência alternativa não é uma vivência extraterrestre, [...] se buscou outra
alternativa e essa alternativa não é extraterrestre, não é extra aquilo ali, na
verdade é um resgate a um primitivismo, para entrar num estado mais
primitivista e mais tranquilo de vida. Entende-se que aquele conceito de
cidade, de frenética de vida, aquilo ali é que está em desequilíbrio, aquilo ali
que não é natural. (Entrevista feita a A. da Comunidade Sabiaguaba em
janeiro de 2010)

O primitivismo59 aqui citado teria relação com povos anteriores à
formação da civilização, povos que viviam ou vive em sociedades consideradas
menor, onde se vivia ou vive em um estado mais próximo da natureza sem
formações de um Estado ou civilização. É exatamente essa idéia que é desenvolvida
nas comunidades alternativas. Tivemos a oportunidade de constatar no ENCA 2013
um claro discurso contra a babilônia que representa a civilização e o sistema
capitalista e um enaltecimento ao roots (que inglês significa raízes), ou seja, um
conjunto de comportamentos voltados para o mais natural possível, o mais próximo
à natureza, longe da civilização. Isso inclui comer alimentos que vêm diretamente da
terra; usar produtos naturais; usar substâncias que alteram a consciência, apenas
vindos da terra; estar em constante contato com a natureza, nesse contexto, para os
alternativos, quanto mais roots melhor.
Além da relação próxima às “raízes humanas” anteriores à civilização,
persiste também a ideia de ser menor, de ser local de não desenvolver
tecnologicamente ao ponto de criar desequilíbrios naturais - não crescer, pois a ideia
de crescimento é bastante presente no pensamento criador das grandes civilizações,
ou seja, pensamento que almeja a constante expansão e mais poder sobre outros
povos. É exatamente essa necessidade egóica que a espiritualidade presente nas
comunidades rejeita, ou seja, a necessidade de dominação.
Existe, nos discursos das comunidades, uma problematização em relação
ao poder, daí o motivo pela qual persiste a preocupação de que lideranças
despontem. Existem os anciões que decidem os direcionamentos do encontro, mas
eles não despontam como lideranças, conforme foi dito em capítulo anterior, os
59

Primitivo é um termo obsoleto na antropologia, pois baseia no evolucionismo do século XIX, ou
seja, no ponto de vista teórico a qual as mudanças sociais e culturais seguiam padrões análogos às
da evolução biológica.
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anciãos têm esse status por serem aqueles que saboreiam a vida e isso implica em
dizer que convivem harmonicamente se compondo com a natureza e com os outros.
Compor é somar, é expandir espontaneamente o ser, buscando a felicidade nos
encontros com os outros e na natureza sem a necessidade de dominar ou sobreporse. Nas místicas alternativas a verdade está no sujeito, na sua expansão individual e
coletiva com espiritualidade imanente, ou mais especificamente na vida, negando
formulas que estimulam o poder rígido unificador de uma estrutura.
Pierre Clastres (2012) nos aponta um mecanismo em culturas indígenas
da América do Sul que impede a formação de um poder político individual, central e
separado. Nesse contexto, “o modelo primitivo” só pode funcionar se a população é
pouco numerosa. Daí o motivo pelo qual se constata no universo dos povos
primitivos um esfacelamento das nações, tribos em grupos locais que cuidam de
manter sua autonomia. Esse dispositivo é um meio de impedir a formação de
conjuntos sociopolíticos que integram grupos locais, e mais, um meio de proibir a
formação do Estado, que é em seu cerne unificador.
Para Clastres (2012), o Estado seria o representante protetor dos
proprietários é o que permite à classe dominante exercer sua dominação violenta
sobre as classes dominadas, ou seja, para existir o Estado é necessária uma divisão
de classes antagônicas, ligadas por si por uma relação de exploração. Então o autor
indaga: mas como surgiria a propriedade privada numa sociedade que ignora e
recusa a propriedade privada? Ora a capacidade igual entre todos de atender ás
necessidades materiais impede o acumulo privado de bens, tornando impossível o
surgimento de tal desejo de posse, desejo de poder. Até mesmo os chefes da tribo
não possuem a autoridade e o poder de um chefe de Estado, faraó, imperador ou
monarca. Simplesmente o chefe da tribo não dispõe de nenhum poder de coerção,
de nenhum meio de dar ordem, por isso os sujeitos da tribo não tem nenhum dever
de obediência. O chefe só é chefe em função da sua competência: dons oratórios,
habilidades como caçador, capacidade de coordenar atividades guerreiras. A
sociedade não permite que ele ultrapasse esse limite e desemboque em uma
autoridade política. É impossível que o desejo individual de poder de um chefe
ultrapasse o interesse do grupo e caso o sujeito tente essa empreitada, logo será
abandonado pela tribo. Caso o chefe tentasse impor à tribo seu projeto individual,
tentando substituir o interesse coletivo por seus interesses de poder - seria um solo
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fecundo para a primeira manifestação da figura mínima do Estado - e é exatamente
esse mecanismo de poder que é isolado nas sociedades primitivas estudadas por
Clastres. É o esforço constante em impedir a unificação o uno, a centralidade do
poder nas mãos de poucos sujeitos, pois nessas sociedades primitivas todos
exercem o poder.
Almejando esse estado primitivo, as comunidades alternativas celebram a
diversidade, rejeitam estruturas unas e fixas e procuram agir localmente buscando
ser pequeno, nunca almejando a expansão, o acumulo – são comunidades sem a
intervenção do Estado ou instituições que buscam acima de tudo uma vida em
equilíbrio entre mente corpo e ambiente buscando autonomia em relação às suas
rotinas e tempo. Outra característica apontada em nossa pesquisa é que uma das
principais premissas das comunidades é não extrapolar nos desejos, nos acúmulos
de bens e no trabalho desnecessário para a subsistência, pois é exatamente a
obrigação imposta de ter mais que impede o sujeito de ser feliz com o que se tem e
o aprisiona a esquemas que o escravizam. Assim revela Z.
A minha ética é a do hedonismo. O hedonista é aquele que busca o conforto
e o prazer como meta. O prazer de uma boa comida temperada, o prazer de
uma rede gostosa, o prazer de um banho morno, o prazer de se dar tempo
de relação, de contemplação de estar na natureza. Eu sou hedonista. [...] A
vida moderna é uma quantidade enorme de coisas. Eu não tenho frízer, eu
não tenho microondas, não quero, não preciso. [...] É uma independência de
esquemas que aprisionam você em ilusões de que você tem que ter isso e
tem que ter aquilo. Então às pessoas se amarram na obrigação de ter um
carro novo, aí o carro tem seis anos aí muda e troca por outro, aí está
sempre pagando a porra da prestação do carro. Que história é essa, a
minha moto tem 28 anos na minha mão e é a primeira que eu tive e eu
nunca tive a necessidade de comprar uma mais moderna, mais nova. Eu
não fico arrasado porque minha moto é feia e é um modelo que não se faz
mais, pois já saiu de linha. [...] A gente pode resumir a filosofia alternativa
como uma filosofia de agenciamento do tempo. O tempo é muito marcado
na vida das pessoas na cidade, marcado pelas contingências dos horários,
da hora do trabalho, da hora que começa a aula do menino no colégio, da
hora do seu emprego, a semana que é marcada pelos dias tal, tal e tal, meia
hora no expediente e no domingo é folga. Nas comunidades alternativas,
entre os alternativos eles gerenciam seu próprio tempo. Eles são dono do
tempo. Pra mim esse é o grande diferencial, enorme. Fora as coisas da
busca da liberdade, das coisas comunitárias e da defesa do meio ambiente.
Mas você ser dono do seu tempo é uma revolução enorme. O tempo é a
hora e as exigências que são feitas em cima da gente, na cidade, numa vida
urbana. (Entrevista a Z. na Comunidade Alternativa de Sabiaguaba em julho
de 2012)

Observamos nas idas às comunidades alternativas e no ENCA que os
sujeitos trabalham, cumprem as obrigações de manter o encontro e a comunidade
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trazendo a alimentação, cuidando do funcionamento, todavia têm aversão ao
aprisionamento ao tempo marcado da cidade, com obrigações que impedem os
sujeitos de buscar uma liberdade de usufruir de outras atividades durante a maior
parte do dia. Prevalece cuidar da saúde física e mental, desfrutando também de um
lazer junto aos amigos, de leituras e atividades voltadas para espiritualidade.
Constatamos que nas comunidades mesmo trabalhando apenas o tempo necessário
possível, os sujeitos conseguem obter a alimentação necessária sem passar por
privações. No ENCA, a mínima quantia de vinte e cinco reais por pessoa possibilita
manter o encontro alimentando a todos por uma semana. São exemplos que nos
deram uma sensação de que viver com o suficiente é o necessário para obter uma
vida feliz e com menos stress. As comunidades realizam tentativas de formas de
viver de povos primitivos ou populações rurais cuja proximidade com a natureza é
maior e onde o capitalismo ainda não avançou com suas formas de gerenciar o
tempo e o trabalho.
Clastres (2012) cita que na civilização ocidental existem dois axiomas: o
primeiro é que a verdadeira sociedade só se desenvolve a sombra do Estado e a
segunda é o anuncio do imperativo categórico: é necessário trabalhar. Em culturas
indígenas o tempo de trabalho era o mínimo possível não ultrapassando quatro
horas diárias e apesar disso não morriam de fome, ao contrário, fora constatado em
crônicas de viajantes que conheceram tribos que havia abundancia e variedade de
recursos alimentares. Isso significa que as sociedades primitivas possuíam tempo
suficiente para aumentar a produção de bens materiais, mas não desejavam
acumular além das necessidades do grupo, por isso não trabalhavam além do
necessário para alimentar e manter a tribo. Passavam o restante do tempo se
dedicando à caça, à pesca, festas, bebedeiras e ao gosto pela guerra. Eram
sociedades que sabiam aproveitar o tempo sem a obrigação rigorosa de trabalhar.
Segundo Clastres (2012) quando na sociedade a atividade produtiva se
transforma em trabalho alienado, contabilizado e infligido por aqueles que vão tirar
vantagem, é sinal de que a sociedade não é mais primitiva tornou-se uma sociedade
dividida em dominantes e dominados - surge a desigualdade. Nesse caso, o poder
deixa de ser de todos e passa a ser delegado a outros.
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O poder que tratamos nessa pesquisa está relacionado ao controle das
subjetividades e as lutas de resistência a esse controle. Nesse contexto, as
comunidades alternativas através da luta pela liberdade e da luta contra o controle
sobre as formas de poder presente no sistema capitalista, tornam-se comunidades
de resistência. Por meio da prática ascética, do exercício de si sobre sua
subjetividade o sujeito busca transformar-se, almejando uma espiritualidade, uma
nova forma de viver que se aproxima da forma primitiva – retornando à terra, à
natureza, ao mundo - se contrapondo ao individualismo e a separação do sujeito
fragmentado e separado da natureza.
Foucault forneceu uma concepção do poder ao qual o mesmo está
disseminado em todas as partes do mundo social em uma teia complexa, onde as
resistências também fazem parte. Todavia nem toda luta construída é uma luta de
resistência ao poder, ou seja, lutas supostamente contestatória muitas vezes são
apenas desejos de inclusão ou legitimação na ordem estabelecida, podemos citar,
por exemplo, lutas por habitação, lutas pela diminuição no valor das passagens de
ônibus. As lutas pelo poder que nos referimos nas comunidades alternativas são
aquelas que almejam a liberdade e a autonomia do sujeito, onde se problematiza o
assujeitamento e submissões, delegações de poder sobre a vida presente no
sistema capitalista e propõe uma nova forma de viver.
Esses assujeitamentos ao poder do mercado são alcançados por meio de
técnicas que visam conhecer o que se passa na cabeça dos sujeitos, através de
relatórios, bancos de informações, enquetes, enfim, explorando todos os aspectos
das populações para poder dirigi-las. No final desse processo o que resta são
sujeitos condicionados a normas, a formas de vida mercadológica, capitalista,
burguesa. Vemos corpos dóceis que executatudo o que é fomentado pelos
dispositivos de poder nos mais ínfimos gestos cotidianos, como o cuidado com a
saúde, divertimento, alimentação e desejos. Tudo é governado por dispositivos de
poder que vão desde pequenos detalhes da vida cotidiana até espaços públicos
vigiados e controlados constantemente por câmeras formando nas cidades áreas de
imensas prisões.
Segundo Agamben (2009) a palavra dispositivo utilizada por Foucault
refere-se a um “conjunto de estratégias de relações de força que condicionam certo
tipo de saber e por ele são condicionados”(FOUCAULTapudAGAMBEN 2009, p. 28),
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ou seja, refere-se a discursos, instituições, enunciados científicos, etc., que tem uma
função estratégica no conjunto de relações poder e saber. Para Agamben (2009) os
dispositivos envolvem um processo de subjetivação produzindo um sujeito, por isso
os dispositivos são universais, estão em toda historia da humanidade, em todas
culturas. Não são somente prisões e manicômios que configuram dispositivos de
poder, mas a caneta, a literatura, o cigarro, os celulares, computadores. Segundo
Agamben (2009), o momento do capitalismo que vivemos na atualidade consiste em
uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos de poder como nunca foi
constatado na história. Não existe um só instante na vida dos sujeitos que não seja
modelado, controlado por dispositivos, formando um processo de dessubjetivação,
ou seja, não se formam novos sujeitos, mas seres espectrais, indiferentes à vida.
Aquele que se deixa capturar no dispositivo “telefone celular”, qualquer que
seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por isso, uma
nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode ser,
eventualmente, controlado; o espectador que passa as suas noites diante
da televisão recebe em troca da sua dessubjetivação apenas a máscara
frustrante do zeppeur ou a inclusão no cálculo de um índice de audiência.
(AGAMBEN 2009, p. 48).

Em algumas comunidades alternativas, como a Comunidade Campina,
por exemplo, vários dispositivos que comumente são utilizados na cidade tais como
celulares, computadores, televisores, não foram vistos por nós durante nossa visita.
Na urbana comunidade de Sabiaguaba, encontramos televisor, telefone, internet,
maquina fotográfica, todavia Z., um dos primeiros moradores da comunidade,
trabalha com imagem, é fotografo e tem a necessidade de permanecer em contato
com a cidade, a fim de melhor realizar sua atividade. Porém observamos em Z.a
reflexão sobre a não expansão das necessidades de consumo e a não dependência
dos dispositivos que geram aprisionamentos. No ENCA, podemos constatar que
logo na entrada foi explicitado que celulares não eram aceitos, nem mesmo a
presença do relógio fora utilizado em público durante nossa permanência no
encontro. No contato direto com a natureza podemos sentir a sensação de liberdade
e integração que não sentimos ao estarmos confinados a espaços delimitados por
nossa forma arquitetônica de funcionalidade - espaços que são ao mesmo tempo
controlados e vigiados a todo instante. Longe de televisores, internet e celulares
tivemos mais tempo para conviver abertamente com o outro, a fim de para trocar
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idéias e energias - bem diferente da vida levada nos grandes centros urbanos, onde
os sujeitos se isolam cada vez mais, através de vários dispositivos que os impedem
do contato direto com outras pessoas e com o mundo.
As asceses gregas visavam o outro, em alguns casos a cidade, mas era a
cima de tudo uma expressão de amor pelo mundo. Era exatamente a presença do
outro que garantia o cuidado de si. Os ascetas representavam a solidariedade do
grupo e problematizavam as necessidades, o medo e esperanças da comunidade. A
comunidade epicurista era uma comunidade de amigos, onde a amizade contribuía
para o cuidado de si. As comunidades alternativas propõem uma integração não
somente com outro, mas também com a natureza em um processo contínuo de
expansão no mundo.
Na atualidade, aparência, comportamentos narcisistas e competitivos,
bem como desinteresse na vida pública, são fatores que caracterizam as sociedades
capitalistas atuais. A superficialidade do ter gera uma desconfiança em relação ao
outro levando a uma única maneira de esquivar da tirania da aparência: se
igualando e se conformando à norma. A ação necessita da confiança, ou seja, um
ambiente bom, amoroso e acolhedor onde possa surgir o prazer de estar com
outros, para enfim, coletivamente, surgir à criatividade, ou seja, a possibilidade dos
sujeitos recriarem suas próprias vidas criando um novo sujeito. Esse é um dos
motivos, como citamos em capitulo anterior, pelos quais nas comunidades
alternativas os sujeitos são levados a se “desnundar” - deixar as portas abertas para
receber o outro e para que o outro tenha acesso livre à casa e às comunidades. São
maneiras de escapar aos individualismos e apegos excessivos a si mesmo.

As

comunidades alternativas são espaços que possibilitam a reinvenção de criação de
novas possibilidades de subjetividades que se contrapõem a formas de vida
empobrecida pelo o individualismo e relações de consumo.
Ortega (2008) nos aponta que Foucault, para elaboração da história da
subjetividade, utilizou a ascese como fio condutor, ou seja, elaborou uma genealogia
da ascese, das formas de subjetivação, das práticas de si. A ascese constitui uma
busca de uma subjetividade a outra a ser almejada, mas a forma de subjetividade
desejada varia de acordo com as contextualizações históricas. As práticas de si, a
espiritualidade, as terapias vivenciadas nas comunidades alternativas são, além da
busca de outra subjetividade, da busca do divino em si, uma forma de resistência
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cultural, um exercício da vontade almejando chegar em uma nova era, uma era com
objetivos voltados para o trabalho do sujeito sobre si, fazendo de si mesmo uma
obra de arte. Formas cristalizadas fixas como o Estado, religião, para os new agers
são instituições consideradas escravizantes. A autonomia opõe-se às instituições
almejando a liberdade individual dos seus condicionamentos. Nas propostas da nova
era, o sujeito é autônomo, mas não está separado da comunidade, da natureza, do
cosmos, pois cada sujeito contém em si a totalidade, onde o poder para os new
agers é imanente e relacional e está em todos os seres.
Rizk (2010) nos aponta para o pensamento de Spinoza que nos dirige
para um poder imanente tal como o pensamento holístico trazido pelos new agers.
Para Spinoza, o direito soberano de Deus é sua potência infinita que se
exprime no conjunto infinito das coisas produzidas, ou seja, todos os seres, coisas
inanimadas, a natureza, homens, o cosmos, todos têm o direito de exprimir sua
potência de agir que decorre de sua essência singular, da sua potência – do que um
ser é capaz. Seu direito ou potência que provem de Deus não é outra coisa senão o
desejo para preservar o seu ser, sua força que a natureza particular lhe dá para
conservar-se. Quando os sujeitos se unem e concordam entre si, terão mais poder e
quanto mais se unem, pondo suas forças em comum, mais direito terão todos, pois é
uma soma desse poder potência. Esse direito potência é inalienável e não pode ser
dissociado da existência individual – renunciar esse poder significa renunciar a si
mesmo. A transferência do direito significa apenas que os desejos dos indivíduos
encontram-se determinados por outros – nosso desejo nos pertence, mas pode ser
determinado por outros, determinado passivamente por afetos que estimulam a
obediência. Dessa maneira, o sujeito dominado fixa seus desejos em relação a um
senhor, mais do que viver de acordo com o seu desejo. A obediência é então
reforçada criando a imagem de um poder transcendente e inacessível – essa é a
lógica imaginária que faz surgir as religiões, através do pastor que conduz as almas
ou o Estado com os dispositivos de poder, ou seja, um poder inacessível e
transcendente.
Segundo o pensamento de Foucault, as asceses gregas trazem uma
problematização em relação a esse poder que é inalienável. A dobra citada por
Deleuze nas asceses gregas refere-se especificamente a esse poder fluído que está
em todos, mas que pode ser trabalhado eticamente para que não se domine e não
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se deixe dominar. É um trabalho constante e sem fim sobre a subjetividade
possibilitando que o sujeito retorne criativamente provocando mudanças na
sociedade e não seja apenas condicionado.
Nas comunidades alternativas, há uma recusa a centros de poder como o
Estado e religiões. Há uma procura por um corpo livre autônomo e imerso no poder
divino da natureza, em uma vivência comunitária e compartilhada, por meio de
espiritualidade que proporcionam uma união energética entre os seres. Através de
uma busca espiritual, esses sujeitos reconhecem que sem uma visão unificadora e
integradora não se pode encontrar a felicidade, pois a alegria de viver está no
encontro na composição e na soma com outros - expandindo a soma com o
universo. São visões holísticas que percebe o universo como uma rede de interrelações dinâmicas em que os seres estão a todo instante compondo e se
decompondo com outros seres e energias presentes ao redor. É uma espiritualidade
caracterizada por uma atividade integradora do sujeito com o entorno, onde procura
conhecer a natureza não para dominar, domesticar ou sobrepujar, mas para
harmonizar.
A ascese que tratamos aqui não é negadora do mundo, mas integradora e
constitui um processo ao qual o sujeito deixa de estar à mercê dos
condicionamentos de um tipo de sociedade que articula a felicidade à aparência, ao
status. Sociedade que torna o sujeito frágil e impotente devido à necessidade de
poder para sobrepor os outros - um poder gerador de isolamento e individualismo
que possibilita ao sujeito estar à deriva às vicissitudes da vida. Criando apegos a
coisasque estão sujeitas a “muitos infortúnios e variações que nunca se pode
dispor”(SPINOZA, 2011).
Na trajetória ascética, o sujeito se eleva a compreensão das relações que
o afetam, percebe o quanto participa do jogo de status no sistema, percebe as
relações que vivencia no dia a diapreferindo encontros que promovam a alegria, ou
seja, afetações que possibilitem um aumento de potência de vida quando se
promove a união com outros seres. Segundo Deleuze (2009), para Spinoza alegria é
potência de vida e tristeza é impotência - quando os sujeitos se unem em um
objetivo, aumentam seus direitos e potência de vida. Essa é a percepção sobre a
vidapresente nos discursos dos moradores das comunidades, ou seja, a busca pela
conexão ao fluxo vital e criativo da natureza - criando um corpo capaz de fazer
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muitas conexões energéticas. Para Spinoza (2011, p. 235), “quem tem um corpo
capaz de fazer muitas coisas é menos tomado pelos afetos que são maus”.
Na forma mística do processo de vivência ascética, o sujeito passar a ser,
ou seja, ele não deixa de poluir o rio por um pensamento racional de escolhas
éticas, mas o sujeito se integra ao rio, não compreende, mas intui, não apenas
sente, mas age e não fica a mercê.A terceira fase da ascese configura criação,
integração ao cosmos.É ser como a vida,criativa, ou seja, criar a si mesmo como a
dobra em Deleuze, criar um novo sujeito sempre, criar a si mesmo no contato com o
rio - passa a ser um homem rio, o sujeito passa a ser junto ao rio formando algo
maior. Não é mais um pensamento racional, mas a intuição que liga o sujeito ao
mundo. É um processo único individual e variável, onde cada um tem seu processo
e momento, onde não tem dogmas.
Ascese no movimento alternativo constitui um trabalho especializado
sobre a subjetividade, através de filosofias espirituais diversas que objetiva alcançar
a divindade, a integração ao mundo, com os processos criativos presente na
natureza. O sujeito deixa de estar preso ao status e ao seu momento histórico e se
apercebe no fluxo vital do cosmos, percebendo a si mesmo como membro de uma
comunidade humana - assim apresenta Ortega na ascese helenística (RAGO, 2002,
p. 148)
O indivíduo se submete agora a uma ascese corporal que reflete numa
ascese espiritual por ser um ser racional, ligado a outros seres racionais
dono de si. [...] O indivíduo na prática ascética saberá como comportar-se e
cumprirá seus deveres enquanto membro da comunidade humana.

O sujeito torna-se um “ser do mundo” e não um membro ou representante
de uma categoria, classe, religião, sexo ou profissão, portador de status, poder ou
prestígio, ou seja, mais do que tornar-se um “ser do mundo” a busca é de um eterno
vir a ser, onde mais vale a jornada, “o saborear a vida” nômade. É um trabalho
incessante sobre si para que se possa viver e sentir uma existência mais conectada
com o universo ou a natureza infinita do todo, já existente em cada sujeito. É uma
realização que consiste em viver de acordo com o equilíbrio presente na natureza,
com seus movimentos incessantes de vida e morte, criação e destruição, por isso o
que importa é viver de acordo com a natureza almejando um equilíbrio da mente e
do corpo.

139

Para os new agers, o equilíbrio está na natureza e o desequilíbrio é fruto
da civilização, por isso a volta à natureza é vista como um dos principais meios para
o resgate do equilíbrio humano, perdido com a separação. O sujeito almeja tornar-se
livre, um ser do mundo em contraposição a um ego, uma centralidade, uma máscara
social. É um estado almejado em que se apaga a distinção entre o eu e a natureza,
um estado de espontaneidade, pois, “tudo na natureza é feito sem esforço, sem
intervenção exterior, de modo que o sábio deve agir sem intervir no curso dos
acontecimentos”. (KIELCE, 1986, p. 85). Por isso, a permacultura, praticada em
muitas comunidades alternativas, é baseada em uma completa observação e
integração aos ciclos naturais.
São práticas criadoras de novas subjetividades, nas quais o sujeito se
sente responsável por cuidar de si, dos outros e do planeta. Visões egocêntricas nas
quais estão encravadas práticas de dominação e obediência são problematizadas
com intuito do sujeito se aperceber imerso no poder divino, presente em todo o
universo em sua grande diversidade, multiplicidade e constante movimento.
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