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SOBRE O LIVRO

A coletânea que se apresenta agora ao leitor é o resultado das pesqui-
sas dos discentes vinculados ao Programa de Pós-graduação em Ciências 
Sociais e Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 
orientados pela Profa Dra. Maria Lúcia Bastos Alves. A proposta dessa publi-
cação está em buscar por intermédio de múltiplos olhares a compreensão 
da lógica social, cultural e econômica que move a sociedade contemporâ-
nea em suas relações entre o indivíduo e a coletividade. Partindo desse eixo 
os autores tratam dos diálogos que envolvem o turismo e a religião por 
intermédio da ótica que essas temáticas comportam. São variadas as abor-
dagem construídas por meio desses fenômenos e aqui discute-se o cotidia-
no; o consumo; os interesses políticos e econômicos; a economia solidária; 
as novas tecnologias da informação e comunicação; as imagens; a fotogra-
fia, a música; entre outros assuntos que privilegiam os conflitos atuais e 
potenciais da nossa sociedade. Os textos apresentados estão aportados em 
bases conceituais que oferecem aos outros pesquisadores uma visão dos 
fenômenos citados em seus múltiplos aspectos. Por essa característica di-
reciona o leitor a identificar distintas possibilidades para o desdobramento 
de pesquisas mais pontuais, basilar, para trabalhos de conclusão de cursos, 
dissertações e teses de doutorado. Baseado em um amplo leque de leituras 
e referenciais teóricos, a maior contribuição dessa reunião de artigos está 
justamente no incentivo a discussão sobre os temas em questão e a impor-
tância social, psicológica, política e econômica que comportam.
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“Fé é uma visão das coisas que não se veem”.

Ítalo Calvino
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APRESENTAÇÃO

Esta coletânea é fruto de pesquisas realizadas no curso de 
Pós-graduação de Ciências Sociais e Pós-graduação em Turismo 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob a 
orientação da professora Maria Lucia Bastos Alves. Trata-se 
de um processo de construção de um trabalho científico que 
corresponde, ao mesmo tempo, àquele o qual o pesquisador se faz, 
a partir de suas experiências, sua história, das condições, limites 
e possibilidades que se apresentam durante a sua trajetória no 
contexto universitário. Textos que revelam as possibilidades e 
as particularidades de cada autor no processo de conhecimento 
desenvolvido no contexto de reflexão. Com isso, faço valer as 
palavras de René Girard (2003), ao questionar que “se ninguém 
tem coragem de arriscar, se ninguém formula hipóteses audazes e 
de amplo fôlego, que sentido há fazer pesquisa?”.

Aventurar-se pelos caminhos da pesquisa significa abrir hori-
zontes em suas constantes revelações. Fragmentos de ordem diversa 
compõem o todo dessa coletânea. Verdadeiro mosaico de informa-
ções, dispostos estrategicamente, cujo sentido reflete a pluralidade 
dos olhares que percorrem diferentes vias ideológicas e indicam pre-
ciosas chaves de interpretações. São modos distintos de se pensar e 
praticar a academia imersos nos múltiplos olhares que refletem a 
(des)centralização dos saberes no processo de ensino-aprendizagem. 

A noção de olhar nessa experiência compartilhada é central. 
Principalmente quando se considera que o conhecimento se dá 
no respeito às diferenças e no incentivo aos jovens pesquisadores, 
os quais, curiosos e destemidos, se mostram nas agruras e aventuras 
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de uma busca por novos conhecimentos. Olhares que fazem parte dos 
seus percursos acadêmicos e movem na pluralidade do ser, imerso 
no contexto das relações sociais.  Como nos ensina Merleau-Ponty 
(1999), em sua fenomenologia da percepção, eu me vejo no olhar 
do outro. Mas, o outro não identifica, ele marca com identificações, 
num processo dinâmico e não finalizado impossível de abarcar 
totalidades, mas, sim, as diferenças. Perspectiva essa, que evidencia 
o trabalho científico como um processo de reversibilidade, 
ambivalência e reciprocidade entre alunos e professores, entre o 
sujeito e objeto que se dá no emaranhado mistério que desvela o 
fazer-pensar e se realiza na experiência vivida.

Na perspectiva desse enfoque plural, propomos uma articu-
lação de temas estudados na área da sociologia e do turismo que 
nos aproximam dos aspectos culturais, religiosos e econômicos. 
Múltiplos olhares que como nos lembra Henri Lefebvre (1996), re-
dimensionados, tanto pelo acúmulo das contradições já existentes, 
quanto pelo conjunto de mediações que antes interpunham-se as 
contradições, mas agora autonomizam-se. 

No entrecruzamento dos olhares sobre religião, cultura e turis-
mo no contexto atual, faço referencia aos estudos weberianos, quan-
do o autor, em sua obra magistral, A Ética Protestante e o Espirito do 
Capitalismo (1992), deixa entrever a atitude negativa do deleite e do 
prazer proporcionado pela singularidade cultural do racionalismo 
Ocidental no mundo moderno.  Ações calcadas em valores de um as-
cetismo secularizado, de teor calculista e impessoal que perpassa há-
bitos de vida cujas práticas estão orientadas para a acumulação e ex-
pansão do desenvolvimento socioeconômico (WEBER, 1992, p. 125). 
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Neste contexto de modernização e secularização, o fenôme-
no religioso perderia o seu caráter mágico e encantador  e, traria 
consigo, a ruptura com a tradição, a especialização dos saberes e  a 
progressiva diferenciação e autonomização das esferas sociais.  Nos 
termos weberianos, a um “desencantamento do mundo”. 

Todavia, assistimos hoje o paradoxo da “profecia” weberiana, 
uma vez que nas sociedades atuais evidenciam-se verdadeiras 
exaltações de comportamentos e sentimentos religiosos. Na 
medida em a religião se privatiza, adquire características cada vez 
mais íntimas e emocionais. É transformada em objeto de escolha 
individual, expressão da liberdade subjetiva, sofrendo mudanças 
tanto no campo institucional quanto pessoal. Em outras palavras, 
o sagrado se pluraliza e se privatiza nas miríades crenças que se 
multiplicam nas diversas modalidades de vivência religiosa. Na 
perspectiva de Hervieu-Légèr (1993), assiste-se nas sociedades 
atuais, a desinstitucionalização das religiões histórica, se que 
autonomiza em pequenos grupos, fraternidades ou comunidades.

Essa coletânea inicia com reflexões que envolvem os 
aspectos religiosos imbricados nas relações econômicas por 
meio de incentivo à atividade turística. Atividade essa, que nos 
últimos dez anos, passou a interessar, sobremaneira, as mais 
diversas áreas do conhecimento. Vale ressaltar, que no Brasil, a 
diversidade dos segmentos em que a atividade se insere, desde a 
construção do imaginário que incentiva o desfrute das diversas 
paisagens, das aventuras radicais, da participação em diferentes 
festividades – religiosas e profanas – faz com que haja um 
direcionamento efusivo para o fomento da atividade turística, 
onde discursos religiosos e seculares estimulam um campo 
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variado de relações culturais e interculturais, num sistema 
abrangente de trocas.

Nesses discursos multifacetados, a cultura é elevada à 
categoria de principal agenciador das relações que comportam o 
desenvolvimento econômico e social. Torna-se, portanto, mais um 
produto de consumo construído não apenas pela imposição das 
escolhas normativas e arbitrárias, mas acima de tudo, constituída 
por paradigmas identitários, ainda que sejam transitórios.  Dito de 
outra forma, a cultura coincide com a produção do conhecimento 
difundida por sistema de informação direcionada para segmentos  
sociais aptos a consumir bens culturais a  partir  da dinâmica 
requerida pelo mercado. 

Tendo em foco a dinâmica da atividade turística na 
construção de novas sensibilidades culturais e espaciais Sylvana 
Kelly Marques da Silva, no artigo intitulado Uma atração à parte: 
panorama Nordestino veiculado nas fotografias da revista Fatos 
e Fotos, problematiza as imagens fotográficas da revista Fatos e 
Fotos, que indica a cidade de Natal como novo destino turístico na 
região Nordeste. Para a autora, as fotografias que circularam em 
âmbito nacional, enquanto sistemas de representações ligadas ao 
turismo e (inseridas) em um mercado de bens simbólicos motivam 
uma demanda turística através de imagens que expressam 
manifestações culturais, outrora difundidas por discursos de um 
suposto atraso da região.

Ao atender direcionados interesses políticos e econômicos, a 
atividade turística, desloca um conjunto de manifestações culturais – 
como o religioso, o folclórico, o artesanato e o místico – para a 
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construção de materiais e formas de expressões que concatenadas 
ao turismo passam a fabricar encenações da realidade, ou seja, 
estereótipos para um mercado de trocas e consumos. Os turistas, 
em sua maioria, ficam presos a esses estereótipos, um olhar que 
é visualmente objetificado quando capturados por intermédio 
de fotografias, de cartões-postais, de filmes e etc. Como afirma o 
sociólogo John Urry (1999, p.18) 

O direcionamento do olhar do turista implica fre-

quentemente diferentes formas de padrões sociais, 

com uma sensibilidade voltada para os elementos 

visuais da paisagem do campo e da cidade, muito 

maior do que aquela que é encontrada normalmen-

te na vida cotidiana. 

Refletindo sobre as imagens que se direcionam ao mercado 
turístico, Bruna Raquel A. M. Lobo busca compreender por meio 
de fotografias, as narrativas que envolvem os aspectos artísticos e 
promocionais dessas imagens quando direcionadas pelo marketing 
que atende a demanda turística. Para tal, parte da premissa que a 
divulgação dos atrativos turísticos envoltos nas relações entre o 
mercado turístico e o mercado artístico imbrica múltiplos sentidos.

Pensando nos aspectos socioespaciais que envolvem a atividade 
turística, Shirley Lima, por sua vez, problematiza o evento Auto de 
Natal, enquanto atrativo cultural e turístico, através dos incentivos 
fiscais para a elaboração de eventos culturais proporcionados pela 
Lei Rouanet (nº 8313/1991). Este estudo colabora, sem dúvida, 



11

para reflexões mais amplas sobre os processos de padronização e 
direcionamento que norteiam à atividade turística local, a lógica do 
“sol e mar” em detrimento dos aspectos culturais e históricos que 
constroem os espaços. 

Levando em conta a necessidade de compartilhar assuntos 
que envolvem as novas tecnologias da informação e comunicação, 
Andrezza Lima de Medeiros destaca como as correntes religiosas 
propagam-se por meio de imagens nesse espaço virtual de forma 
onipresente, fazendo com que não seja mais o usuário que se 
desloca até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e os 
objetos, numa interconexão generalizada. 

É importante, perceber, no texto da Débora Cristina Diógenes 
Andrade a presença católica na mídia como um novo estilo 
sacerdotal que vem se configurando nas últimas décadas. Em 
sua análise sobre o programa Direção Espiritual, que tem como 
apresentador o Pe. Fábio de Melo, a autora evidencia como os 
meios de comunicação, especificamente a televisão, estão a 
serviço de uma religião de psicologizante. 

Na medida em que discorremos os nossos olhares, captamos a 
produção de diferentes sentidos que nos dão como norte o entendi-
mento de que mesmo aonde as produções aparecem como tenden-
ciosas, meramente economicistas, a um olhar mais atento, no qual 
pululam diferentes subjetividades com valores éticos, solidários, de 
confiança, sensação de pertencimento e de bem comum.

Um exemplo disso pode ser retirado do cristianismo, doutri-
na religiosa que mesmo atendendo, em um segundo momento, a 
uma organização política, vertical e centralizada, frequentemente 
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associada aos poderes de opressão, por meio dos seus membros ul-
trapassa em vários âmbitos as exigências centralizadoras, cimen-
tando campos renovados. É o que comunica o estudo da Luciana 
Dantas Mafra que tem o objetivo de evidenciar a relação entre 
economia solidária e educação a partir dos locais de produção dos 
trabalhadores rurais. A autora demonstra a relação entre valores 
e dinheiro, concluindo que a emancipação destes trabalhadores 
acontece pelo aprendizado da gestão das próprias lutas, que liber-
ta não apenas da subordinação do trabalho, mas do saber domina-
do por especialistas e burocratas. 

Em busca de uma melhor compreensão dos fenômenos 
histórico-sociológicos, pela presença significativa das mudanças 
estéticas, que articulam diferentes valores, há também o diálogo que 
envolve as tensões entre os aspectos religiosos e estéticos da obra 
musical litúrgica, em seu progressivo processo de racionalização 
– que afasta a obra cada vez mais do cotidiano, da vivência, da 
experiência do homem, para submetê-lo a um conjunto de normas 
e conhecimentos técnicos.  

Refletindo sobre esses aspectos e ancorada nos estudos de Max 
Weber, o artigo da Ana Judite de Oliveira Medeiros parte do interes-
se em apresentar os aspectos religiosos da obra Missa de Alcaçus, 
tanto na escrita do texto litúrgico como na sistematização dos ele-
mentos musicais contidos neste gênero musical. 

Seguindo no campo que concerne ao turismo religioso, Mayara 
Ferreira de Farias problematiza as atividades turísticas na cidade 
de Santa Cruz situada na região Agrestre/Trairi do estado do Rio 
Grande do Norte. Observa as conexões de caminhos que levaram os 
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residentes e demais fieis a cultuarem a Santa Rita de Cássia e, deste 
modo trás à tona as tramas sociais que desembocaram na construção 
do monumento para uma demanda turística. Monumento imerso 
nas complexas relações que se estabelecem na atualidade, como 
competitividade, concorrência, conflitos e estratégias politicas que 
favorecem a produção de um mercado de bens simbólico. 

Analisando o Grupo Espírita Evangelho no Lar, Fábio Fidelis de 
Oliveira problematiza a difusão doutrinária e a circularidade cultural 
sob a influência de Chico Xavier com vias a compreender o campo 
religioso espírita em suas conexões com perspectivas culturais locais. 

No artigo Ser Curandeira: experiências e práticas de cura, Ana 
Beatriz Silva Pessoa questiona as práticas de cura da curandeira Maria 
do Carmo, por intermédio dos possíveis significados das representações, 
contidas nas manifestações sociais e culturais da cura.

Gilcerlândia Pinheiro Almeida Nunes nos brinda com um es-
tudo sobre o consumo da moda feminina. Seu objetivo é compreen-
der os discursos que permeiam o mundo da moda, analisar como 
os discursos de moda são construídos e disseminados, tornando-se 
eficientes na sedução dos grupos de mulheres as quais se direciona 
para conseguir produzir e consolidar tipos de gostos adequados e 
aceitáveis de vestir.

Ao considerar as contribuições de Max Weber na formação 
da economia moderna e o papel desempenhado pela noção de 
capitalismo em seus variados momentos e desdobramentos, Carlos 
Eduardo de Freitas finaliza essa coletanea, instigando-nos a pensar 
sobre os imperativos de autenticidade e de afirmação da vida 
cotidiana imprescindíveis na autorrealização de muitos indivíduos, 
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que articulados no discurso de justificação do novo capitalismo, 
favorecem a emergência de um novo fenômeno emocional, produzido 
pela relação entre o cultural moral e a esfera econômica, que remete 
os sujeitos a um mal-estar e a perda de sentido generalizado.

Agradecemos aos autores, por permitirem a publicação do re-
sultado de suas investigações, e, de modo especial, ao Programa de 
Pós-graduação em Ciências Sociais PPGCS/UFRN e Pró-Reitoria de 
Pós-graduação, no incentivo à pesquisa e publicação. A todos que 
trabalharam nesse projeto, nosso muito obrigada!  

Maria Lúcia Bastos Alves
Outubro de 2014



UMA ATRAÇÃO À PARTE: 
PANORAMA NORDESTINO VEICULADO NAS 
FOTOGRAFIAS DA REVISTA FATOS E FOTOS

Sylvana Kelly Marques da Silva
Maria Lúcia Bastos Alves 

Em suas relações socioeconômicas e culturais, os destinos 
turísticos transformam os espaços em mercadorias ao conectar-se 
com as forças produtivas locais, nacionais e internacionais. Lógica que 
se articula a uma cadeia produtiva e envolve diferentes segmentos 
que auxiliam na imposição das equivalências, da identidade e do 
repetitivo como condição de produção e reprodução dos espaços 
(CARLOS, 1996).

Juntamente ao discurso que direciona a atividade turística como 
um fenômeno capaz de proporcionar o crescimento econômico, está 
à fomentação e a divulgação imagética da região Nordeste como 
espaço de preservação da cultura popular, direcionando as antigas 
práticas locais para um mercado produtor de bens simbólicos. Nesse 
aspecto o turismo ofereceria a oportunidade de experienciar o que 
seria um espaço “outro”, um destino de práticas exóticas, para 
vivencia de sociabilidades coletivas e comunitárias, que já foram 
destruídas pelo tempo.

Para nos debruçarmos sobre a temática, refletiremos sobre 
as imagens divulgadas nas fotografias Revista Fatos e Fotos, nº 
395, de 29 de agosto de 1968, que, exercendo um relevante papel 
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na divulgação de destinações, foi utilizada como instrumento de 
marketing. Nessa edição, a cidade do Natal - RN é pela primeira 
vez, divulgada na impressa nacional como “Cidade do Sol”, apon-
tando no cenário nordestino como um novo destino turístico. 
Imagens que evidenciam aspectos socioculturais particularizados 
e absorvidos pela indústria do turismo, os quais aparecem como 
representantes das singularidades da região.

São discursos e visualidades que reproduzem realidades histó-
ricas, culturais e socialmente constituídas e que propaga o turismo 
na capital, enaltecendo a natureza exuberante, o sol, o mar e as du-
nas. Como não poderia deixar de ressaltar, a matéria recorre ainda 
uma dimensão específica de aspectos culturais como “uma atração 
à parte” que tem a oferecer, a exemplo da arte, do folclore e da cul-
tura popular, práticas “já inteiramente esquecidas” nos outros es-
paços do país (ARRUDA, 1968, p. 43-58).

Levando em conta estudos que desconstroem os discursos que 
deram visibilidade a emergência da região Nordeste, afirmada por 
elementos que exaltam a natureza do espaço, em especial, o livro 
“A invenção do Nordeste e outras artes”, o historiador Albuquerque 
Junior (2006), situa os princípios norteadores dessa regionalização 
como um conjunto de mecanismos de bases culturais e sociais diver-
sificadas, objetivando desmascarar as naturalizações a fim de pos-
sibilitar a construção de novos regimes de verdades e de diferentes 
relações de poder. Com esse olhar, motivamos a pensar o processo de 
construção que deu visibilidade ao imaginário religioso, místico, po-
pular da região como atrativo cultural, concatenado as visualidades 
que emergem em torno do espaço a partir da noção do turismo, uma 
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vez que essas imagens cristalizam singularidades históricas, que re-
metem a um Nordeste do passado, que enaltece as tradições que são 
ressignificados para atender a uma demanda turística.  

São fotografias que revelam um discurso imagético que pro-
moveu, sustentou e justificou no imaginário coletivo a naturaliza-
ção do espaço chamado Nordeste, como um espaço rural, artesa-
nal, atrasado e místico, e que, em certos aspectos, influenciou de 
forma negativa na vida social, econômica e política.  Discursos que 
serviram e ainda servem para justificar tramas sociais que favore-
cem o mascaramento de signos e que contribuem para tornar os 
indivíduos alheios a sociedade e aos valores que lhes estruturam 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013)1.

Analisaremos as imagens fotográficas como textos visuais mí-
ticos, no sentido dado por Roland Barthes (2009), no qual o mito 
opera como uma metalinguagem, imagem produzida pela conota-
ção, pela articulação a concepções políticas, estéticas e filosóficas 
deformando a realidade, transformando a história em natureza: ou 
seja, em ideologia. Deste modo, se faz mister não confundir o con-
ceito com a realidade em si, para que se possa fazer uma análise 
crítica dos discursos e imagens que envolvem as práticas culturais 
envoltas no contexto social retratado.

Em paralelo, nos apoiaremos na leitura semiótica, que vai 
além dos signos representados, indo à busca das formas que com-

1Imagens do Nordeste como símbolo da seca, do flagelo, do messianismo, da reli-
giosidade exacerbada no Brasil são abundantes em diferentes planos de expressão 
construídos nacionalmente: discursos de jornais, telejornais, rádios, revistas, ima-
gens fotográficas, imagens fotojornalísticas, meios literários, músicas, pinturas, 
desenhos, entre outros. 
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põe as imagens relacionadas aos conceitos atribuídos no tempo e 
no espaço a essas formas, os quais favorecem uma visão mais ampla, 
não só de como as imagens foram interpretadas, de acordo com as 
percepções da época, mas como foi sendo construídas e absorvidas 
novas visualidades da cultura local em prol do turismo. A análise se-
miótica direciona a interpretação do que há por trás das produções 
fotográficas de Fatos e Fotos. Imagens, que contribuíram para uma 
visualidade ficcional das práticas e representações da cidade, como 
aspectos naturais, ou seja, como a essência de um povo.

Entre as várias possibilidades de se pensar em cultura, a ideia 
que acreditamos aprimorada é a do literata inglês Terry Eagleton 
(2011), que opera em seu sentido mais amplo, com uma descons-
trução da oposição cultura-natureza, uma rejeição tanto ao natu-
ralismo, quanto ao idealismo, uma recusa de um determinismo 
orgânico e da autonomia total do espírito, operando assim com as 
duas dimensões como indissociáveis, como um ponto de tensão en-
tre o fazer e o ser feito. Deste modo, acreditamos ser improvável 
pensar a cultura como um conjunto de práticas, de um determina-
do tempo no espaço, que serve para apontar as particularidades 
e as características de um grupo social. Essas categorias de pen-
samentos nos permite problematizar o realismo essencialista que 
considera aspectos sociais temporalmente contextualizados como 
uma realidade em si.

Ao questionar as imagens portadoras dessas concepções de 
cultura popular que envolve o Nordeste, objetivamos mostrar que 
certos conceitos materializados e atrelados ao mercado, princi-
palmente ao turismo, não são culturas que resgatam o que há de 
mais natural em um povo, algo que foi perdido, que como a visão 
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romântica sugere, estaria ligada a essência do ser humano, ainda 
arraigado à natureza e aos valores que essa impõe. Pretendemos 
chamar a atenção para a ideia de que a cultura nordestina não é 
algo que vem exclusivamente só do povo e carrega a marca do tra-
dicional diferenciando-se assim de outros espaços, mas são enun-
ciados contemporâneos, possíveis nos contextos urbanos, engen-
drados em uma indústria de consumo, que visa a comercialização 
de bens simbólicos.

Muitos conceitos que justificam a ideia de Nordeste apontam 
características da vida social como originadas organicamente, o que 
tende a confundir o conceito com a própria realidade em si, marcan-
do de forma pejorativa as pluralidades espaciais, motivando confli-
tos e preconceitos por meio de uma visão mascarada da realidade.

FOCO NA HISTÓRIA

Nas primeiras décadas do século XX surge para o Brasil, uma 
região atrasada em relação aos ideais de desenvolvimento moder-
no, que tem o sudeste e o sul do país como referencial de poder 
político e econômico nacional. Atrela-se a pobreza proveniente do 
contexto social, político e econômico às condições da aridez climá-
tica, vista como um fator natural perverso, determinando as ima-
gens negativas do semiárido.  Nesse aspecto falar dos espaços que 
compõe a região nordeste, durante praticamente todo o decorrer 
do século XX, significou mobilizar um universo de imagens de um 
sertão seco, que impedia a sobrevivência digna do sertanejo, que 
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recorria à religiosidade como uma esperança de transformação 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2012: 106).

Em 1942, em um estudo sobre a difusão da prática turística, 
Hunziker e Krapf, constataram que a orientação para espaços bu-
cólicos, que demonstrassem uma relação mais forte com os valo-
res naturais, religiosos, populares, criava um turismo relacionado 
aos objetivos comerciais modernos, direcionando a coletividade ao 
gozo dos espaços e a vivências bucólicas, em contraponto aos espa-
ços urbanos que estavam ligados ao cotidiano do trabalhador, me-
diados pelo econômico e o político, uma objetivação das estratégias 
do estado no sentido de uma gestão social. Ao cotidiano exemplifi-
cado, escapa a análise do resíduo produzido entre o concebido e o 
vivido, que se vincula a objetivação da indústria cultural. Excluin-
do, portanto, as suas intermediações, pois 

tratando-se de cotidiano, trata-se de caracterizar 

a sociedade em que vivemos, que gera a cotidiani-

dade (e a modernidade). Trata-se de defini-la, de 

definir suas transformações e suas perspectivas, 

retendo, entre fatos aparentemente insignifican-

tes, alguma coisa de essencial, e ordenando os fa-

tos (LEFEBVRE, p. 35, 1968).

Em campo nacional, a segunda metade do século XX origina 
novas formas de intervenção sobre o espaço físico e social, com co-
notações essencialmente econômicas. Da era centralizadora de Var-
gas a ditadura militar, o país é recortado por decisões políticas e pro-
gramas que priorizavam o desenvolvimento econômico com base na 
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industrialização e na modernização das cidades. Em suma, todo o 
país segue apoiado em mudanças sociais que desembocaram no sis-
tema capitalista, instituíram uma sociedade mercadológica, atrela-
da a um processo de mercantilização das coisas e, entre elas, os bens 
simbólicos construídos por indivíduos de uma dada localidade. 

Em torno da busca do exótico, do diferente, da fruição e do la-
zer – como se existissem culturas autênticas, autônomas, fechadas 
em si mesmo, totalmente distantes das decisões nacionais e inter-
nacionais, elaboradas sem qualquer relação com o que era produ-
zido em outros locais – foi sendo organizado um estilo de turismo 
massivo. Um turismo associado ao comércio em série, ao aumento 
da população abastada, as férias organizadas e ao condicionamento 
e comercialização do desejo, que adquire uma grande importância 
econômica e passa a ser promovido como uma indústria rentável, 
um motor essencial e indispensável ao progresso e a unificação da 
nacionalidade no país.

O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil direciona a 
indústria de base, tendo-a como mola mestra da política de desen-
volvimento econômico regional. Contudo, é um período em que 
no Brasil as viagens em busca de conhecer as diferentes regiões do 
país, são intensificadas e passam a ser cada vez mais comercializa-
das. Os espaços considerados periféricos aparecem no imaginário 
da população envolto por uma aura tranquila e bucólica, “o roman-
tismo prolongou estas invenções com sua descoberta de exotismo 
no tempo e no espaço” (BOYER, 2003: 19). Resquícios de escritos dos 
participantes do Grand Tour Romântico (como os de Goethe), que 
privilegiavam a natureza e o homem arraigado a suas raízes como 
uma experiência singular e sublime. 
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O peso com que a atividade turística se colocou nos discursos 
e promessas de intervenções financeiras na região Nordeste 
trouxe a necessidade de reformulação das visualidades. Na 
década de 1960, iniciam-se as primeiras articulações em direção 
à transformação das visualidades que dominavam o espaço. Essas 
alterações esboçam-se em direção à expectativa de inserção 
nas lógicas globais, na construção de uma imagem utópica e 
imaginária, possível de se “consolidar no amanhã”. E, uma nova 
versão do Nordeste começa a ser elaborada pela propaganda 
da elite local que visava, agora, atrair recursos financeiros por 
intermédio do turismo e da industrialização (FERREIRA, 2006).

Desde meados da década de 60 que o turismo passou 

a merecer alguma atenção das classes dirigentes, 

públicas e privadas, e não foi pensando nos direitos 

ao melhor uso do tempo livre da população que o 

assunto ganhou espaço no panorama de decisões go-

vernamentais. Logo foi dado ao turismo o status de 

“indústria básica de interesse nacional”, moldando-o 

à situação histórica da economia brasileira, depen-

dente da tecnologia importada, e submetido aos in-

teresses exportadores, voltando seu parque produtivo 

para privilegiar o mercado externo e preconizando a 

captação de divisas necessárias ao equilíbrio do ba-

lanço de pagamentos e ao desenvolvimento nacional. 

(TABET, 1987:142).
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Os elementos recortados e destinados ao turismo: fruto de 
escolhas, de fins estéticos e políticos diversos, por conter imbri-
cados em sua significação, diversas relações políticas e econômi-
cas, elementos socioculturais, bens simbólicos, conjuntos arqui-
tetônicos e urbanos, se articulam na imposição de sentidos, na 
construção de relatos e na comercialização cultural. O que para 
Bourdieu (1996, p. 120), significa a representação do universo so-
cial espraiando-se no real, pois faz com que os agentes apreendam 
o social como natural. É a capacidade de “prescrever com a apa-
rência de descrever”, oficializando visões direcionadas. Essas de-
marcações orientam elementos específicos e culturais no âmbito 
do lazer e agregando-os valor para se constituírem em turísticos.

TURISMO: A PRODUÇÃO CULTURAL EM 
FOTOGRAFIAS DE REVISTAS

O turismo enquanto atividade e as políticas que o envolvem 
ganham tal prioridade, na segunda metade do século XX, que os 
espaços onde se consideram urgentes à entrada de capital financei-
ro, são abarcados por políticas específicas, incentivando projetos 
para implantação da atividade, objetivando o aumento do turismo 
receptivo e a permanência de viajantes na região. Políticas que até 
o final do século XX, recriaram lugares, espaços, ideologias, subjeti-
vidades e visualidades (CRUZ, 2002).

Para tal, existe a necessidade de captação de divisas e da cons-
trução da imagem do Brasil como um país tropical, multicultural, 
de natureza exótica, de rico folclore, de festas típicas, religiosas, de 



24

Uma atração à parte: 
panorama nordestino veiculado nas fotografias da revista fatos e fotos

Sylvana Kelly Marques da Silva / Maria Lúcia Bastos Alves 

belas mulheres e de povo pacífico e hospitaleiro, onde as diferenças 
convivem de forma harmoniosa. São imagens que devem descons-
truir concepções criadas sobre o Brasil como um de país atrasado e 
não civilizado. Os objetivos são articulados pela EMBRATUR, órgão 
criado em pleno regime ditatorial com a função de ordenar uma 
política nacional de turismo (SANTOS FILHO, 2004). Nesse âmbito a 
EMBRATUR promove imagens que circulam nacional e internacio-
nalmente em revistas, folders e propagandas de televisão.

As ações que visavam inserir o turismo – embora ignorassem, 
sistematicamente, o complexo conjunto de relações que envolvem 
os espaços onde é constituído, fato que historicamente pode ser 
constatado na maioria das políticas brasileiras – no momento em 
que eram discutidas, eram levadas ao público por intermédio de 
jornais e revistas. Eram assuntos de rádio ou de televisão e se im-
punham às expectativas coletivas, colaborando diretamente com a 
reconstrução de imaginários sobre o Nordeste. Fornecendo ferra-
mentas para que os aspectos culturais fossem reconstruídos e iden-
tificados de acordo com o que era estabelecido. Seguindo a tipolo-
gia imagética Nordeste praieiro, canavieiro, sertanejo, cangaceiro, 
místico e arcaico (ARAÚJO, 2010). 

Concomitante ao período de fomentação da atividade turística 
há uma considerável ampliação dos setores da indústria de produ-
ção cultural no país (MIRA, 1997). É época dos maiores fenômenos 
editoriais com privilégio aos aspectos socioespaciais e fotográficos 
das regiões. Momento de surgimento do jornalismo em revista, do 
jornalismo investigativo com postura crítica, do direcionamento da 
técnica a serviço da divulgação da cultura brasileira, da prolifera-
ção de revistas culturais, revistas voltadas para as atividades eco-



25

Uma atração à parte: 
panorama nordestino veiculado nas fotografias da revista fatos e fotos

Sylvana Kelly Marques da Silva / Maria Lúcia Bastos Alves 

nômicas, industriais, de moda, entre outras. Cenário em que as re-
vistas acompanham de perto o desenvolvimento da indústria e são 
reconhecidas como primordiais para a aquisição de informações de 
âmbitos global, nacional e para a publicidade (SCALZO, 2011). 

Seguindo essa lógica de fomento do turismo na região, encon-
tramos as imagens fotojornalísticas, que nesse sistema de represen-
tação divulgaram a cidade de Natal. São imagens fotográficas divul-
gadas na revista Fatos e Fotos que seguem a diretriz sociopolítica da 
região. Notadamente no período que o regime militar desdobrava 
sua intervenção na forma de urbanização, industrialização e inves-
timentos relacionados à imagem turística da região, compõem-se 
as estratégias de turismo com direcionamento ao resgate das tradi-
ções por meio da reestruturação dada nos sentidos dos elementos 
espaciais e culturais, antes propagados como aspectos negativos li-
gados a região (CRUZ, 2002).

A revista Fatos e Fotos está entre os fenômenos editorais do 
país, que atuou na segunda metade do século XX. Uma revista com 
foco no olhar, visto que privilegiava a cobertura fotográfica.  Era 
uma revista direcionada ao grande público urbano, surgiu em 1961 
- período marcado por golpes, resistências, planejamentos e possi-
bilidades futuras - apoiada quase que exclusivamente em imagens 
fotográficas, que eram seu principal atrativo editorial, preocupa-
va-se menos com o flagrante e mais com a interpretação e elabo-
ração técnica das imagens. Suas fotografias transformaram-se em 
um veículo catalisador de bens simbólicos, contribuindo na difusão 
de diversificadas metalinguagens que se sobrepuseram nos espa-
ços representados. Elaborando as formas de ver e de ser visto; de 
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direcionar o olhar; e mesmo de impor às imagens que funcionaram 
análogas as demais relações sociais. 

A matéria ao qual nos detemos foi publicada pela revista Fatos 
e Fotos, em 1968, recheada de imagens fotográficas está intitulada 
por “Natal a Cidade do Sol: paraíso tropical”, trás em um dos seus 
subtítulos uma chamada para os aspectos culturais como objetos de 
consumo. “Uma atração à parte: arte, folclore e cultura popular”. 
Ressalta, ainda, como um dos aspectos mais impressionantes e con-
servadores da capital, o fato de que mesmo em meio à industriali-
zação que permeia a cidade, mantém-se vivo e presente no cotidia-
no local, os aspectos folclóricos e místicos da população, que como 
destacado na revista “formam um verdadeiro panorama da cultura 
popular do Nordeste, revivendo danças e autos já inteiramente es-
quecidos em outros centros”. 

As fotografias analisadas foram captadas pelo repórter foto-
gráfico Sebastião Barbosa, profissional conhecido no fotojornalis-
mo local, trabalhava em parceria com o jornalista Cassiano Arruda, 
autor do texto que acompanha as fotografias da matéria e destaca 
aspectos espaciais e culturais da capital.

UM OLHAR PARA FATOS E FOTOS: UM EXERCÍCIO DE ANÁLISE

As imagens na revista Fatos e Fotos que se referem a capital nor-
te-rio-grandense, à priori, trazem a ideia de um Nordeste homoge-
neizado em suas relações e práticas, e coloca os outros centros, fora 
do Nordeste como representantes de uma nação em desenvolvimen-
to, como espaços cosmopolitas, de costumes coloniais transforma-
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dos pelo urbano, ou seja, sem mais espaço e tempo para o que per-
manece “estático” no Nordeste, representando o passado colonial.

É apresentado um Nordeste deslocado do projeto industriali-
zante. Uma região dita contraditória pois entre sua natureza árida, 
emerge a abundância na ordem da alimentação farta e exótica, dos 
longos tempos para as festas profanas e religiosas, um tempo mo-
roso e cíclico. Como podemos observar nas fotografias que seguem. 

 

Figura 1 – Natal. 
Fonte: Revista Fatos e Fotos. 1968, p. 46 e 47.

A imagem fotográfica (Figura 1) objetiva oferecer um desfrute, 
um se deixar levar pelo prazer que proporciona. Remete-nos a um 
tempo estático, que se pode fruir, sob um ponto de vista romântico. 
Entretanto, para além da fruição, a complexificação estruturada de 
seus sentidos é capaz de orientá-la. Temos nessa imagem a cate-
goria semântica mínima natureza vs. cultura, onde o mar, o céu, o 
vento, o ar e a terra são figurativos da natureza e a jangada, suas 
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velas, os homens organizando suas redes, as casas espalhadas na 
beira-mar é a cultura.

Contudo, o mar e a terra em foco na cena não são simples-
mente natureza, são elementos físicos da natureza associados a 
outros valores culturais, não é uma simples referência à natureza, 
mas, a construção de uma estética que realiza a natureza em meios 
a valores culturais românticos, de fruição, de escolha de paisagens, 
que implica em um modo de vida, em uma temporalidade. Veja-
mos o bote com os pescadores, nos direciona para uma experiência 
quase atemporal, lúdica. 

A contradição entre o moderno e o pitoresco2. É a colocação 
de elementos da natureza dispostos em uma estética fotográfica, 
revelando o que é construído como agradável ao espírito, ao corpo. 
Podemos questionar, sobre o que essa imagem nos faz sentir? Ao 
obtermos as respostas, teremos conotações sociais projetadas, que 
foram construídas em um discurso mítico e estético. 

E, nesse arranjo o aspecto que nos vem como natureza, deixa 
de ser simplesmente natural para se plasmar ao cultural, por que 
“perdeu muito do seu domínio semântico”, já por ter se tornado 
paisagem e cenário, que “são quase sinônimos devido à perda de 
precisão em seus significados” (TUAN, 1980: 152). 

Quando a categoria simples natureza vs. cultura assume um dis-
curso complexo, “deve-se determinar além dessa projeção, a rede 
de relações em que ela pode ser estabelecida”, ou seja, como pode 
ser complexificada com valores culturais na projeção da cultura so-

2 Revista semanal Fatos e Fotos. Especial: Natal – A Cidade do Sol. Bloch Editôres: 
Brasília, 29 de agosto de 1968, nº 395, pág. 43 – 58.
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bre sua natureza (PIETROFORTE, 2012: 28). Se nos lembrarmos de 
que nas diferentes temporalidades e espacialidade as atitudes com 
a paisagem do meio ambiente são mutáveis e oscilam entre percep-
ções positivas e negativas como nos explica Yi-Fu Tuan (1980), Alain 
Corbin (1989) e Simon Schama (1996) somos capazes de questionar 
as projeções sociais, as sensações, os discursos que a sacralizam, 
que as divinizam em relação às expectativas econômicas e políticas 
que a envolvem, entre outros valores que sistematizam sua comple-
xidade. Assim, como ressalta Eagleton (2011), uma desconstrução 
da oposição natureza vs. cultura, visto que ambas se relacionam.
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Figura 2 – Cidade Alta, Natal. 
Fonte: Fatos e fotos, 1968, página 47.

A segunda fotografia (Figura 2) contém fragmentos de imagens 
fotográficas, onde o texto verbal tem função de ancoragem, quando 
afirma sobre a permanência das práticas já esquecidas em outros 
centros (BARTHES, 1984: 32-33). Uma paisagem bucólica, de uma pe-
quena cidade, com postes elétricos espaçados, casas grandes, como 
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se o espaço possibilitasse um resgate, uma libertação das prisões do 
próprio tempo, parece não haver contradições, tudo é sereno. 

Essas imagens cristalizam a percepção do Nordeste como es-
paço do típico, da região folclórica, que tem seu significado coberto 
por inúmeros significantes que deformam a realidade. As imagens 
construídas transformam-se no próprio significado, posicionando 
um discurso sobre o discurso transformado de sentido para edificar 
o que anuncia (BARTHES, 2009). 

A imagem foi capturada da torre da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos, construída em início do século XVIII, período 
colonial, tipo de igreja voltada para os escravos brasileiros, 
especialmente em estados como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
No Rio Grande do Norte, o mesmo padrão devocional se repetiu. A 
Igreja localiza-se no bairro central da capital norte-rio-grandense, 
a Cidade Alta. Podemos captar por intermédio dessa imagem as 
expressões centro vs. margem/ superioridade vs. inferioridade/ céu vs. 
terra/ moderno vs. arcaico e com essas categorias estabelecermos 
uma leitura de conteúdo que pode ser relacionado entre elas.

De acordo com a fotografia a cruz determina um modo de 
participação de toda a cena, ela está na categoria centro vs. margem, 
é o ponto de fuga que constrói a perspectiva que se vê emoldurada 
pela janela da torre, ao mesmo tempo em que a janela privilegia 
o olhar para essa centralidade, revelando-se como um portal para 
o passado, ela prende a perspectiva, que se não estivesse envolta 
pela moldura da janela indicaria um caminho para outros planos. 
Contudo, ela fecha, encerra o passado nesse espaço. Um espaço 
a-temporal e religioso. Na organização colonial, a instituição 
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religiosa católica representa um eixo central, aqui representado 
pela cruz, não necessariamente geométrico, mais simbólico, que 
serve para localizar, para situar e está em relação com as demais 
ocupações que compõe o urbano. Há também o deslocamento em 
relação ao frenesi do ritmo do clamor religioso no semiárido, que 
sede vez ao culto organizado, racionalizado, institucionalizado, no 
qual as saídas das casas direcionam para igreja.

Na dinâmica superioridade vs. inferioridade o conjunto formado 
pela praça, a igreja e a cruz sugere uma superioridade elevando os 
bens simbólicos religiosos, as pessoas mantêm-se em um plano in-
ferior na imagem, o que coloca o privilégio das construções huma-
nas, sobre os próprios homens. No qual as construções simbólicas 
que remetem ao divino destacam-se construindo uma nova relação 
simbólica que pode ser caracterizada entre céu vs. terra, o céu e a 
terra no discurso religioso conotam forças celestes, onde o céu pode 
representar a superioridade das forças espirituais e masculinas e a 
terra que germina fecundada pelo céu representa as forças femini-
nas, mas que se encontra abaixo, numa esfera inferior. Mesmo céu e 
terra sendo natureza, estão classificados em ordem de importância, 
pois no céu repousa o divino e na terra há a materialidade humana, 
que se encontraria na relação natureza vs. cultura.

Nessas relações estabelecidas e colocadas em discurso, há o 
privilégio na imagem das forças divinas que representam a centra-
lidade da fé católica, dominando os homens, há a referencia a so-
ciedade patriarcal no momento em que o céu representa a mascu-
linidade, há um apelo ao tempo não racionalizado, mas divinizado 
e uma projeção das relações humanas determinadas pela natureza, 
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como essa sendo a principal indicadora das formas culturais huma-
nas. No momento em que a moldura encerra essa cena no espaço 
nordestino, caracteriza e identifica essa região, com essas práticas 
que o particularizam. Contudo, essa foi ou é uma paisagem familiar 
a quase todas as pequenas cidades do interior de qualquer região do 
hemisfério ocidental. É a elaboração do divino e sua centralidade, 
como mais um mito que compõe essa elaboração visual presente, 
como uma manifestação cultural que nega sua própria condição de 
discurso (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2013). 

Os discursos saudosistas que valorizam um nordeste rural e de 
práticas religiosas, é um discurso mediador, sobretudo, das práticas 
oligárquicas agrárias da região. E, em torno dessas antigas formas 
de sociabilidade dispõe-se um “suposto resgate cultural”, que visa 
trazer do passado atividades e formas, no qual o popular, o folclórico 
e o religioso, imersos no espaço do nordeste tornam-se verdadeiros 
representantes do Brasil arcaico, por já serem creditados como pos-
suidores, como significados e significantes dessas elaborações. A re-
gião aparece como detentora de uma vocação para a atividade turís-
tica, não só pela potencialidade natural, mas emerge nas promessas 
do turismo histórico e cultural, aspectos que entre outras coisas, são 
capazes de atuar como signos de obtenção de recursos (CRUZ, 2002). 

Na sequencia vêm às imagens de artesanatos (Figuras 3 e 4), 
elaboradas pelo famoso escultor e entalhador local, Ziltamir Soares, 
conhecido como Manxa que foi responsável pela construção de 
grandes monumentos que identificam a cidade, além de trabalhos 
para o governo federal e diversas empresas privadas nacionais 
e internacionais. Seus trabalhos partilham das ideologias que 
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compõem a ordem social dominante; divina e patriarcal, divulgada 
acima, incluem os valores e costumes partilhados, mas sem as quais 
o social seria impossível.

Figura 3 – Presépio artesanal do entalhador Manxa.
Fonte: Fatos e fotos, 1968, p. 52.
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Figura 4 – Manxa e suas esculturas. 
Fonte: Fatos e fotos, 1968, p. 52.

São várias as produções de Manxa, em materiais e tamanhos 
diferentes, as dispostas na revista seguem a relação natureza vs. 
cultura e humano vs. divino onde as narrativas estão embasadas em 
uma tensão entre a humanidade e a divindade, baseado na vivência, 
valores e identidade de Manxa. Sugerindo que os personagens 
oscilem entre seres humanos e os divinos, temos a representação 
humana em uma forma selvagem, a carranca no lado esquerdo da 
figura 4, um humano ligado as suas formas naturais. No lado direito, 
destacam-se os aspectos religiosos no qual está imerso o discurso 
da cultura popular, a cultura nordestina, com uma recorrência dos 
discursos religiosos. 

Como observado nas imagens fotográficas das produções de 
Manxa, há a promoção de uns elementos em detrimento das várias 
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produções vindas das camadas populares, imagens e discursos que 
são escolhidos por estratégias diversas. A escolha do próprio Manxa 
como um representante do artesanato, da cultura popular, parte 
da mediação feita entre a elite letrada, entre seus financiadores, 
políticos e instituições diversas que aspiram encontrar na produção 
do artesão suas expectativas atendidas. Sendo assim, tem seu 
reconhecimento para além do seu grupo social. Vale observar que 
quando há um interesse de determinadas instituições sociais em 
promover o que é dito popular, são para os grupos letrados, para 
os representantes das instituições que se dirigirão os estudiosos e 
produtores do popular.

A inspiração cristã presente nessas obras populares e em ou-
tras manifestações culturais que remetem a um espaço de nordesti-
nidade estavam presentes em instituições elitizadas e proporciona-
vam a essas instituições uma regularidade na organização e conse-
quentemente na segurança social. Os valores cristãos, por exemplo, 
eram partilhados entre os diferentes grupos e classes sociais, para a 
classe dominante havia na religião uma maneira de domar, de civi-
lizar, disciplinar e moralizar grupos que viviam com a violência e a 
indisciplina, por outro lado, aos pertencentes das camadas popula-
res, ao seguir esses valores encontravam a oportunidade de estarem 
imersos em um grupo social coeso, de obterem favores e até mesmo 
uma garantia de morte com enterro digno.

A produção do Manxa, representante da cultura popular 
Nordestina, entre outras conhecidas, como as do mestre Vitalino 
Ferreira, que concebem também espaços do Nordeste, estão 
imersas em uma rede manufatureira, de produção e circulação 
comercial imersa em um mercado de bens simbólicos culturais, 
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totalmente localizadas nos circuitos do capital, do lucro, da 
exploração do trabalho assalariado, onde se fabrica uma mais valia 
simbólica do folclore, da religiosidade e do popular para atender a 
gostos específicos. É a produção de um trabalho também alheio ao 
seu processo, que se mascara com a visão romântica da fabricação 
da cultura popular e do folclore.

Nesse sistema de imagens, uma relação presente, que se es-
tabelece entre as conexões realizadas está na dupla identidade vs. 
alteridade, esta relação contida em todas as imagens leva em con-
ta em primeiro lugar à construção da própria ideia de Nordeste, 
entrelaçadas com o fenômeno da seca, que passa a ser quase um 
monopólio desta região, ligada as relações de poder das elites agrá-
rias do espaço; a literatura também constrói homens ligados à con-
dições de animalidade favorecido pelo determinismo geográfico, 
minando toda e qualquer possibilidade de civilidade, constrói o 
discurso saudosista da casa-grande e senzala, da família patriarcal 
e da capela religiosa. Emerge assim para acomodar a região que se 
forma, uma identidade construída por meio da reação conservado-
ra à sociedade capitalista que se implanta no país, em detrimen-
to das elites tradicionais3. Enquanto a identidade do Sudeste, que 
constitui a alteridade com o Nordeste do país, é construída a partir 
das expectativas do moderno, do urbano e do industrial que advém 
com a sociedade burguesa. 

O Nordeste é propagado como sendo portador uma cultura 
tradicional, rural, mestiça e pré-capitalista, portanto folclórica e 

3 Para maior entendimento ver Albuquerque Júnior, 2012.
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artesanal, um espaço que mantém na preservação da sua cultura 
o passado preso. Essas imagens que divulgam essas formas de Nor-
deste, absorvidas pelo mercado destinado ao turismo justificam a 
preservação de uma cultura autêntica, principalmente, por ter sido 
o local onde se iniciou o processo de colonização no Brasil, dife-
rente de outras áreas do país, que estão destinadas à modernida-
de, constroem preconceitos. Destacam elementos específicos que 
emergiram como identitários da região, reconfigurados e articula-
dos entre os fragmentos visuais que promoviam o imaginário sobre 
a seca, sobre o cangaço e sobre a religiosidade na região deslocando 
o sentido das primeiras significações: “metalinguagem”, um discur-
so que toma como referente o discurso anterior, mas esvaziando o 
seu sentido (BARTHES, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação imagética que referenciam a cultura nordestina 
produziram resultados movidos por práticas e estratégias que vão 
ao encontro de objetivos políticos, econômicos e sociais comuns a 
específicos grupos e a especificas atividades, como o turismo. São 
ideias que se fundam em tomadas de referentes para a construção 
de uma identidade, contudo de referentes que também tem uma 
identidade a ser definida diante do seu caráter convencional e di-
nâmico, tornando complexa a sustentação de identidades baseadas 
em um acervo imagético. Se no Brasil há uma diversidade de formas 
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e de expressão de diferentes povos, como definir o que realmente é 
autêntico, nacional ou nordestino? 

As identidades oferecidas, com a aceleração temporal e com as 
trocas espaciais, ficam cada vez mais difíceis de serem sustentadas. 
Mas a necessidade de produção as absorvem em um mercado de bens 
simbólicos e de turismo massivo. Que necessita propagar o singular. 
Em geral, as particularidades que identificam a região Nordeste, 
são aspectos culturais direcionados e “resgatados” por políticas 
públicas de incentivo, baseados em modelos gerais para o fomento 
da atividade turística na região Nordeste, dando vistas ao exotismo 
da natureza e dos estereótipos locais. São imagens que não existem 
em si mesmas, mas sustentam-se baseadas na veracidade imposta 
por diferentes discursos, como os da imagem fotográfica, enquanto 
prova de real, que funciona como produtora de sentidos. Deste 
modo, a cultura popular nordestina, direcionada mais detidamente 
ao folclore e a religiosidade, são realidades inventadas e definidas 
de acordo com a maneira que deveria ser vista, ser pensada e ser 
dita. Onde um grupo dominante foi definindo, instituindo o que 
deveria ser particular e essencial para identificar a região. O que 
traz à tona uma maneira de duvidar, de questionar do discurso do 
senso comum, que busca justificar-se por si só, impregnando-nos 
do que é coletivamente classificado como bom.

As revistas, como Fatos e Fotos, ainda encontram seu espaço em 
um mercado editorial, com sua importância social, mas o uso coti-
diano das tecnologias da informação e da comunicação, majoritaria-
mente, deslocaram os olhares para os espaços virtuais. Atualmente, 
as imagens fotográficas encontraram novos suportes no universo 
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online, são principalmente, veiculadas em redes sociais, em sites, ca-
tálogos, blogs e etc., mas continuam agenciando diversas estratégias 
em sua dinâmica. São imagens que diferente do que pensamento, não 
estão cristalizada em seus sentidos e visualidades, mas que estão en-
voltas em múltiplos sentidos, que são temporais e espaciais.
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DÍPTICOS ENTRE FOTOGRAFIAS 
TURÍSTICAS E ARTÍSTICAS: 

O MERCADO DO TURÍSMO E DA ARTE

Bruna Raquel A. M. Lôbo
Maria Lúcia Bastos Alves

Os anseios provocados pelo folheto eram um exem-

plo, ao mesmo tempo comovente e decepcionante, de 

como projetos (até mesmo vidas inteiras) podem ser 

influenciados pelas imagens mais simples e contro-

versas da felicidade; de como uma viagem prolongada 

e dispendiosíssima poderia ser posta  em andamento 

por nada mais que a visão da fotografia [...]. 

De Botton (2003, p. 16, 17) 

A epígrafe acima se faz pertinente à medida em que a força 
imagética é um dos grandes mecanismos de sedução. A sua 
condição concreta de estar na dimensão da aparência adquire o 
caráter de observadora da realidade. O indivíduo não resiste a 
uma imagem instigante; sobrevém-lhe uma vertiginosa obrigação 
sem sentido de experienciar e sobretudo entender aquilo que vê 
em uma imagem bidimensional. Desde muito tempo, o homem 
permanece instigado e dominado, seja no momento da pose para 
uma foto, seja quando se torna objeto de veneração. As fotografias 
de família emolduradas na sala de visitas ou as de viagens exibidas 
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em sites de relacionamentos são exemplos de como a foto continua 
fazendo parte da vida social. A foto comprada pelas agências de 
divulgação turística possui a meta de se apoderar dos desejos de 
pessoas fatigadas com seu cotidiano, indicando o que deve ser visto 
nas viagens, por meio de imagens vinculadas a ideia da felicidade 
que não existe na rotina dessas pessoas. Assim, se faz o marketing. 
As fotos neste meio são capazes de cumprir seu papel de venda da 
felicidade, em qualquer lugar que não seja a sua casa, sem precisar 
para isso, um contexto ou referencial, mas apenas a sua força 
indicial, visto que a imagem no Turismo é mais importante do que 
qualquer outro recurso de estímulo para o consumo no marketing 
(SONTAG, 2004; BAUDRILLARD, 1991; LEAL, 2006; GASTAL, 2005). 

Este estudo elencou a fotografia como objeto de uma leitura 
sociológica do atrativo turístico1 na cidade de João Pessoa, inclu-
sive por estar intimamente relacionada com a atividade turística, 
pois a imagem é essencial para estudos de comportamento, moti-
vação e preferência de um sujeito sobre produtos e destinações. 
Haja vista que provoca um impulso que contribuirá na deman-
da turística advinda dos anúncios da mídia, os responsáveis pela 
disseminação dos olhares de turistas que, no decorrer dos anos, 
passam a integrar um sistema de ilusões, sem saída e eternizado 
(COOPER et al, 2001; URRY, 1996).

1Qualquer ativo, recurso ou elemento territorial, patrimonial, infra-estrutural, 
paisagístico, enfim, que possa compor um destino, a favor da destinação turística 
(VALLS, 2006).
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ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

O corpus desta pesquisa se constitui da análise de fotografias e 
interpretação de entrevistas, com procedimentos metodológicos de 
natureza qualitativa, pois essa abordagem, segundo Dencker (1998), 
é fundamental na configuração da sociedade mediante ações so-
ciais, até porque “... o visual se torna cada vez mais documento e 
instrumento indispensáveis na leitura sociológica dos fatos e dos 
fenômenos sociais,” até porque é capaz de capturar um conheci-
mento social que ultrapassa os limites da palavra; por isso, contribui 
para um solapar necessário nas técnicas de pesquisa reconhecidas 
pela academia científica, ao longo dos anos (MARTINS, 2009, p. 10).

Este estudo está dividido em três momentos: o primeiro com a 
catalogação das imagens, o segundo quando se selecionou as foto-
grafias para serem utilizadas nas entrevistas e o terceiro momento 
quando se realizou as entrevistas com os turistas e os fotógrafos.

Visitou os acervos das duas instituições: o da PBTUR e o da 
Subsecretaria de Cultura do Estado, onde está o FIC, para identificar 
os catálogos publicados entre 2005 e 2010, que continham fotogra-
fias de atrativos turísticos da cidade de João Pessoa.

Com o material levantado, totalizando cinco catálogos, 
iniciou-se a segunda etapa: o processo de catalogação das 
fotografias por meio da técnica iconográfica. Dentro da História 
da Arte a técnica iconográfica discute o conteúdo temático ou 
significado das obras de arte como algo distinto da sua estrutura 
vista. Panofsky (1995), o mentor desta técnica, explica o seu 
significado: é a percepção elementar de certas formas visíveis com 
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objetos que se conhecem por meio da experiência individual. O 
autor distingue três esferas sequentes de significação. A primeira 
é o Conteúdo Temático Natural ou Primário, que é subdividido em 
Factual e Expressivo. É compreendido pela percepção de conceitos 
sobre as formas puras, como linha e cor e pela percepção de 
objetos naturais, como seres humanos, animais, plantas, casas. 
Esses objetos naturais são relacionados com fatos e qualidades 
expressivas. A segunda esfera é a do Conteúdo Secundário ou 
Convencional, que vai além da familiaridade com objetos e ações, 
para uma experiência com temas ou conceitos. A terceira esfera, o 
Significado Intrínseco ou Conteúdo trata da análise dos conceitos 
inconscientes que mostram a ação corriqueira de uma época, 
classe ou crença religiosa que estão embutidos em uma obra.

Mesmo existindo a última esfera, esta investigação 
restringiu-se apenas às duas primeiras esferas de análise, com a 
finalidade de catalogar as fotografias. Inicialmente selecionaram-
se os dois catálogos publicados pela PBTUR. Posteriormente 
fez-se o levantamento bibliográfico e imagético das fotos 
que apresentassem atrativos turísticos publicados pelo FIC 
durante os anos de 2005 e 2010. A partir daí, foi realizada uma 
separação das fotografias impressas no material recolhido, na 
categoria sociocultural. 

Em seguida, verificou as imagens que apresentassem o mesmo 
lugar ou tema fotografado nas publicações do FIC e da PBTUR. Para 
iniciar o terceiro momento desta investigação, a seleção das ima-
gens para serem utilizadas nas entrevistas. Das imagens elencou-se 
três dos pares de fotografias que faziam referência a gastronomia, 
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ao artesanato e ao patrimônio histórico da cidade de João Pessoa, 
para serem utilizadas em entrevistas.

 Nesta terceira etapa da pesquisa foram elencados dois sujeitos 
para a construção dos quadros com fotografias: os fotógrafos que 
fizeram a “Leitura de si”; os turistas que narraram a “Leitura do 
outro”. Com isso, cada imagem foi interpretada pela narrativa vi-
sual de cada um desses indivíduos indagados: O que esta fotografia 
significa para você? Esta metodologia é fundamentada em Nobre 
(2003), haja vista que, coloca a fotografia como recurso para des-
vendar e narrar algo sobre o cenário investigativo examinando a 
fotografia como uma narrativa visual.

No caso dos turistas, a primeira pergunta era se a pessoa 
estava visitando a cidade, para depois apresentar três das doze 
fotos, impressas em papel fotográfico e coladas no centro de 
papéis-cartão pretos de 21cm x 14 cm, que eram escolhidas 
aleatoriamente no momento das contestações. As entrevistas com 
os turistas foram realizadas no Centro Histórico da capital. 

Foram escolhidos fortuitamente vinte e um entrevistados, le-
vando-se em consideração o único fato de estarem visitando a ci-
dade de João Pessoa. Nesse momento, os turistas foram colocados 
como espectadores. Este termo, de acordo com Aumont (1993), pos-
sui significados contraditórios, porquanto a percepção de um es-
pectador leva em consideração a sua capacidade, seu conhecimen-
to, sentimentos, crenças religiosas e classe social. Mesmo com estas 
diferenças causadas pela visão particular, permanecem constantes 
trans-históricas e interculturais dos espectadores.  
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Depois de ter entrevistado os turistas, a pesquisadora procurou 
os fotógrafos tendo por base a pergunta-chave: “Que essa imagem 
significa para você?” Quando era necessário, contestava-se também 
o local da imagem e/ou o motivo que os levou a fotografar a imagem. 

Já as observações da autora eram construídas de acordo com 
a imagem e com as narrativas visuais dos fotógrafos e dos turis-
tas. Desta feita, os quadros de narrativas visuais de Nobre (2003) 
foram preenchidos para serem utilizados e incluídos nas conclu-
sões e debates ao longo da dissertação. Como se pode entender, 
cada uma das seis imagens obteve em seu quadro de narrativas 
visuais: a leitura do autor da foto, as observações da pesquisadora 
e a leitura de cinco turistas. 

Desta forma, foi possível incluir as informações contidas 
nas falas dos entrevistados na fundamentação teórica da disser-
tação e desenvolver as conclusões sobre a pesquisa levando em 
consideração não somente a sua interpretação, mas examinando 
os quadros com sua multiplicidade de fixações pessoais integra-
das como documento social e sociológico, até porque, quando as 
pessoas concedem uma entrevista a um pesquisador, este por sua 
vez, analisa e interpreta os relatos desse homem comum, consi-
derando os seus processos interativos pelos quais passou e ten-
tar entender pela ótica da academia, revela aspectos sociais que 
nem mesmo o próprio entrevistado compreendia, ou se permitia 
perceber (NOBRE, 2003; MARTINS, 2009) 
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AS NARRATIVAS VISUAIS

Os quadros das narrativas visuais, baseados em Nobre (2003), 
onde a foto é um subsídio para uma leitura sociológica feita pela 
pesquisadora, que observa a fala de cada interpretante, mostrando 
suas similaridades e diferenças, a fim de entender melhor a rela-
ção entre a foto, o fotógrafo e o turista, com o atrativo turístico. 
Na “Leitura de si”, nesta investigação, inseriu-se a interpretação do 
fotógrafo sobre a imagem, os motivos que o levaram a fotografar e 
dizer em que circunstâncias a imagem foi produzida e publicada. 
Já no caso na “Leitura do outro”, inseriram-se os dizeres dos turis-
tas sobre o que a foto transmitia para essas pessoas que são, como 
aconteceu em Nobre (2003, p. 71), “... de um contexto social que 
não é o seu.” Assim uniram-se as falas dos cinco espectadores para 
formar um só texto, separadas apenas por ponto final, no intuito 
de expor em um mesmo parágrafo as narrativas dos turistas, pois 
compreendeu-se que todos eles fazem parte de um só conceito: o de 
estar visitando a cidade. Isto porque, para esta pesquisa é mais im-
portante saber o que os turistas falam sobre a foto do que as suas ca-
racterísticas pessoais. Assim, considerou-se que se desenvolvendo 
este tipo de abordagem, poder-se-iam fornecer informações sobre 
os reais significados da fotografia, o objeto principal deste estudo. 

No momento que a foto era mostrada ao turista, tentou-se 
estimulá-lo adotando-se a mesma postura de Nobre (2003), pois, 
em nenhum momento se falou sobre os lugares mostrados; apenas 
se dizia que eram imagens da cidade de João Pessoa, de modo que 
elas traduziam o conteúdo sociocultural nas fotografias. As falas 
foram transcritas para quadros referentes às fotos selecionadas, 
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como exibem os mapas de análises projetados de acordo nos 
quadros a seguir:
   

Foto 1 – Fruta caramelizada, 2003 e 2006, 
Guy Joseph. 
Fonte: Joseph, 2006.

    
Foto 2 – Culinária, João Pessoa-PB, Cacio 
Murilo. 
Fonte: PBTUR, 2005.

Leitura do fotógrafo Leitura do turista

(Durante) a Festa das Neves, tem a 
maçã caramelizada e que depois a 
coisa foi acrescida de outros tipos de 
fruta, como uva com a decoração do 
líquido caramelizado. No caso, essa 
imagem (Foto 1) é um balde onde tem 
um líquido quente: um melado, uma 
coisa assim que a pessoa coloca a fru-
ta e sai com ela dessa forma. Então, 
é uma imagem esquisita, estranha. 
Parece sangue, parece uma coisa de 
matadouro. É isso, é um close do mo-
mento da feitura da fruta carameliza-
da. Essa (Foto 2) da comida, da lagosta 
do polvo. Eu tava fotografando para 
um restaurante... porque, quando eu 
estou fotografando eu geralmente, 
uma parte ampla... um enquadramen-
to aberto... e vou fechando os ângulos 
naquilo que  eu acho interessante... 

Aí (Foto 1) é a culinária, é um brilho...
Isso aqui são cerejas, não é it. (risos) 
Comida da região... uma fruta, um cal-
do, um melado, é uma guloseima, uma 
comida (risos).
Essa imagem (Foto 2)... gastronomia... 
que não é o meu perfil... É uma paella, 
não é? Comida. Férias, praia, porque 
é um prato cheio de crustáceos, né?... 
alegria. A fartura da comida do Nor-
deste. Comida.
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Então, nesse caso, aqui a paella estava 
muito bonita... E fiz um close dela que 
também serviu para o banco de ima-
gem. Eu não tive que fazer a foto da 
paella do jeito que tá... Como ela tava 
bonita eu fiz... Como é uma foto de co-
mida com frutos do mar, eu tenho ar-
quivado, neste dia eu fiz várias fotos: 
de salada fiz um monte. Aproveitei a 
ocasião para fazer um acervo de foto...

Observações do pesquisador

Foto (Foto 1) aproximada da feitura da caramelização feita com açúcar e coran-
te vermelho em uma panela de frutas pequenas enfiadas em um espeto para 
degustação, no momento que o cozinheiro espera o caramelo escorrer das fru-
tas e cristalizar o açúcar derretido. Esta comida típica é comercializada durante 
a Festa das Neves, padroeira da cidade de João Pessoa. Os turistas perceberam 
que se tratava de uma foto de culinária ou de um doce típico da cidade. Uma 
cena que chamou a atenção da pesquisadora foi a reação de três dos turistas 
entrevistados: riram com a imagem, talvez por se tratar de um doce, pois é de 
conhecimento geral que o doce ativa o bom humor, até mesmo em fotografia. 
Vale indagar-se sobre a não utilização deste doce pelo turismo na cidade. As 
frutas caramelizadas podem ser vistas como um atrativo turístico, pois ainda 
não passaram por uma qualificação do produto para serem comercializadas tu-
risticamente, apesar de já serem consumidas pela população. 
Mesmo assim, trata-se de um alimento que pode vir a ser valorizado para este 
fim por conter os fatores favoráveis a sua inclusão, como ser um símbolo da festa 
da padroeira da cidade, ser um doce atraente para públicos de todas as idades e 
ter um baixo custo de produção, pois utiliza açúcar, que é um ingrediente fabri-
cado na região, corante e frutas típicas. Já no caso da Foto 2, vemos um prato de 
frutos do mar, divulgado pelo catálogo “Paraíba para conquistar você” (PBTUR, 
2005), um produto típico para o consumo turístico de qualquer Estado nordesti-
no que, por apresentar “configurações comuns, por questões de formação histó-
rico-cultural e econômica, aos demais Estados do Nordeste”, convergem para a 
mesma imagem (CARVALHO, 2009, p. 11).
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Contudo, esta foto mostra uma Paella, como revelou o fotógrafo durante as en-
trevistas, mas foi colocada no catálogo para divulgar a gastronomia da cidade, 
conquanto ela não faça parte da cultura gastronômica do lugar. Até mesmo no 
fundo da imagem, há recipientes de azeite, típico da cozinha mediterrânea. 
Apesar disso, somente uma turista percebeu este paradoxo. Para os outros tu-
ristas significou apenas comida ou culinária.

Quadro 1 – Narrativa visual sociocultural da gastronomia.

      
Foto 3 – Casario, João Pessoa, Guy Jo-
seph, 2003 e 2006. 
Fonte: Joseph, 2006.

    
Foto 4 – Praça Antenor Navarro, João Pes-
soa-PB. Cacio Murilo. 
Fonte: PBTUR, 2010.

Leitura do fotógrafo Leitura do turista

É o casario antigo (Foto 3) de João Pes-
soa que, arquitetonicamente, é muito 
expressivo e no ângulo que eu me en-
contrava em cima da passarela, pro-
porcionava uma perspectiva bastante 
curiosa devido não só à repetição das 
fachadas e dos (frontispícios) que são 
parecidos e se repetem; criou essa 
(ideia) de perspectiva aliado à questão 
do patrimônio arquitetônico da cidade.

Acho que são casas (Foto 3)... constru-
ções antigas... bem preservado. Eu acho 
que são lugares que os turistas visitam... 
pela história da cidade. Vejo pratica-
mente três momentos histórico-cultu-
rais... eu vejo uma construção atrás pra-
ticamente em estilo Barroco com postes 
já das primeiras onda de civilização da 
eletricidade e vejo um poste um pouco 
mais moderno aqui..é isso que eu vejo. 
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Aquele casario recuperado (Foto 4) lá 
da Praça Antenor Navarro colorido 
é uma questão de modismo. Quando 
se começou a recuperar o Pelourinho 
em cores vibrantes e tudo mais, aí 
não é o patrimônio como ele se en-
contrava sem nenhuma recuperação, 
sem nenhuma interferência.
A Foto 04 é uma imagem que apre-
senta um conjunto arquitetônico 
com características neoclássicas da 
Praça Antenor Navarro no centro.

Cidade. Essa aí é uma cidade muito an-
tiga... assim... prédios antigos. Muito 
bonita, ao meu olhar é uma cidade his-
tórica... linda.
Isso aqui (Foto 4) é... o que pode se 
dizer... que dá valor à cultura. Parece 
uma estação ferroviária. Centro da ci-
dade, um lugar para eventos de noite, 
barzinhos. Algum centro histórico. 
Uma parte histórica... mas tem bar... 
mas parece uma parte histórica na ci-
dade de João Pessoa.

Observações do pesquisador

A Foto 3 mostra um recorte de casarios do Centro Histórico próximos do local 
onde foi feita a Foto 4. Não há sinais de revitalização; os casarios continuam com 
suas fachadas preservadas, mas a presença moderna é percebida em primeiro 
plano, conforme os postes e emaranhado de fios. Nesta imagem, o Centro His-
tórico é mostrado sem a revitalização destinada ao turismo praticado em quase 
todo o Nordeste, onde prédios antigos são pintados com cores muitas vezes vi-
brantes. Talvez por esse motivo, em quatro frases dos turistas entrevistados, o 
significado desta foto estava relacionado apenas com o patrimônio histórico.
Esta imagem (Foto 4) mostra a Praça Antenor Navarro no Centro Histórico da 
capital, que foi revitalizado para o turismo. Até hoje os casarios reformados não 
atingiram seus objetivos turísticos, pois bares e restaurantes que foram implan-
tados não se consolidaram devido ao baixo fluxo para o local. Por esta razão, as 
construções são subutilizadas para outros serviços aleatórios a turistas. Apenas 
um bar funciona precariamente no local. Os elementos, como o telefone público, 
os bancos, a arborização bem cuidada e algumas portas abertas nos casarios co-
loniais convidam as pessoas a imaginarem que se trata de um local com alguma 
demanda turística, por motivações culturais e históricas, como foi observado.

Quadro 2 – Narrativa visual sociocultural do Centro Histórico.
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Foto 5 – Carrinhos de brinquedo, Antônio 
David, 1999. 
Fonte: Diniz, 2006.

Foto 6 – Artesanato na Casa do Artesão, 
Cacio Murilo. 
Fonte: PBTUR, 2005.

Leitura do fotógrafo Leitura do turista

O que me chamou atenção aqui foi a 
composição estética. São carros de 
brinquedo nessa composição em arco 
e tinha estas linhas verticais que que-
bravam o ritmo. E para dimensionar 
os carros de brinquedo, eu peguei este 
outro carro para servir de dimensão vi-
sual, pegar em perspectiva. É uma foto 
(Foto 5) de grafismo. Esteticamente, é 
uma foto boa de se ver. E isso se torna 
uma foto interessante.
Esta imagem (Foto 6) representa deta-
lhes do artesanato paraibano exposto 
na Casa do Artesão em João Pessoa. 
Tem um significado peculiar pela con-
textualização dos personagens que 
simbolizam momentos de festividades 
da cultura nordestina.

Me parece (Foto 5) caminhões de 
brinquedo espalhados em uma calça-
da. Diversão. É uma coisa mais triste, 
mais urbana, não tão praiana... assim. 
Brinquedos.  Transportes. 
Mostra (Foto 6) uns bonecos... acho 
que são personagens... acho que pas-
sa a cultura da Paraíba. Manifestação 
cultural... é como se fosse uma festa... 
é uma manifestação cultural. Comu-
nidade? Carnaval... com esses bone-
cos... eu acho que é isso.... na minha 
visão. No meu ver, é uma obra de arte.
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Observações do pesquisador

O artesanato em sua maioria é proveniente do interior do Estado, de famí-
lias que trabalham na agricultura e que o utilizam para auxiliar na renda fa-
miliar, produzido brinquedos, redes, mobílias e cerâmica, como também 
produtos para a culinária a partir dos mais variados materiais como algo-
dão, pedras, madeira, barro, sementes, ervas, fibras (palhas, cipós e sisal), 
conchas e cascos.Em geral, as peças produzidas a partir destas matérias-pri-
mas representam símbolos do folclore da região (BORBA, 2006). A imagem 
(Foto 5) em preto e branco mostra o artesanato com caminhões de brinquedo 
dispostos, em uma esquina das ruas no centro de João Pessoa, para a venda.

A forma como estão dispostos deixa uma dúvida sobre esta disposição, que pode 
ter sido encenada, ou não, pois trata-se de uma calçada ao lado de uma faixa de 
pedestres. Isso indica que há um fluxo de pessoas por esse local impossibilitan-
do colocar o artesanato ali.
A Foto 06 onde estão expostos, em primeiro plano, nove mamulengos colocados 
em uma estrutura para que fiquem expostos sobre um móvel branco. No fundo 
existem outros bonecos colocados em estrutura branca e iluminados para ex-
posição. Fica claro que isto é um ambiente destinado à mostra do artesanato. 
Trata-se do interior da Casa do Artesão localizada no centro da cidade com o 
intuito de mostrar e vender objetos artesanais da cultura paraibana.

Quadro 3 – Narrativa visual ambiental sociocultural do artesanato
Fonte: LOBO, 2010.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promessa das empresas, neste caso a PBTUR, sobre o prazer 
em visitar, é prorrogado indefinidamente, por meio de fotos este-
reotipadas de lugares capazes de fornecer a felicidade. Nunca se 
alcançará a satisfação que é prometida, pois o consumo excita um 
prazer preliminar que sobrevive das aparências, chegando até a ser 
um masoquismo. Dever-se-ia dizer ao mesmo tempo em que algo 
é ofertado, o consumidor é reprimido pela incapacidade de resis-
tir à vontade de consumir e todas as necessidades são mostradas e 
ordenadas de tal forma que se deixa o indivíduo eternamente insa-
tisfeito. No tempo que a fuga do cotidiano é (vendida) por um outro 
cotidiano, o lazer oportuniza a resignação que se desejava esquecer 
antes da viagem, pois divertir-se significa estar de acordo. 

Nisso, o poder da fotografia como uma arte estaria em purificar 
os sentidos, quando busca revelar aos outros aquilo que seus olhos 
adestrados perderam. O adestramento, por meio do marketing, 
induz à submissão do que é certo ou errado. Tal acontecimento 
produz seres que obedecem aos anseios econômicos e que são 
debeles em termos políticos. As imagens fotográficas do turismo 
podem ser vistas, então, como uma ficção, um sonho transmitido 
pelos meios de comunicação com lugares que teriam o poder de 
fornecer a felicidade aos seus visitantes. Pode-se afirmar, por 
conseguinte, que as fotografias de ativos turísticos advindos do 
marketing são o ideal coletivo. Em outros termos: o que o torna um 
atrativo é a sua dimensão social, isto é, o julgamento da sociedade, 
pois o sujeito começou a idealizar com a vida coletiva, que criou a 
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possibilidade de viver fora da realidade como uma condição para 
se viver. Apesar de todos saberem que a fotografia publicitária é 
feita aos “montes”, como o próprio Cacio Murilo revelou em sua 
leitura no Quadro 1, ainda permanece uma áurea complacente  e 
ilusória de crença nela. Esta é uma das verdades que se encontrou 
na foto, à medida que preenche as lacunas das imagens mentais 
do presente e do passado, reforça o conceito da realidade social, 
por meio de fragmentos imagéticos independentes, avulsos e de 
número infinito, neste caso, vale recordar algumas leituras de 
turistas, que ainda, nos quadros de narrativas visuais do tópico 
anterior. Lá se pôde ver por meio dos depoimentos, que em alguns 
casos os visitantes foram completamente fisgados pelo marketing, 
quando não percebiam que a imagem não mostrava nem mesmo a 
representação, ficava na superfície do simbólico.   

Verificou-se nesta pesquisa quanto a fotografia é importante 
para se entender o funcionamento da atividade turística no 
momento que se vendem seus ativos por meio de imagens. 
Aliada a pesquisadora às narrativas dos fotógrafos, foi possível 
entrar nos bastidores da produção de imagens. Os discursos 
foram surpreendentes por revelar a práxis da foto no marketing. 
Esta, na teoria, é muito questionada sobre a veracidade do que é 
mostrado e agora comprovada pelos discursos do profissional que 
confessou durante a entrevista, que 80% das fotos vendidas ao 
governo para divulgar a cidade de João Pessoa, fazem parte de um 
banco de imagens guardado em seu computador. Dificilmente ele é 
contratado para fotografar determinado atrativo. Geralmente, “...
eles ligam e dizem que querem uma foto de comida, uma de praia. 
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Aí eu mando até mesmo pela Internet e o pagamento é feito por 
depósito em conta.” Isso explica o fato de algumas legendas não 
condizerem com a realidade apresentada na foto, pois o que é 
importante neste caso é aquilo que a foto representa: a sua força 
simbólica. Já os fotógrafos Guy Joseph, Antônio David e Gabriel 
Bechara, em suas narrativas, demonstram haver uma relação 
mais íntima com as fotografias, pois faziam questão de enfatizar 
as questões subjetivas e históricas da imagem, ao dizer onde elas 
realmente foram feitas e até mesmo contar, detalhadamente em 
uma história, como a foto foi produzida ou levantar questões 
sobre suas imagens. Isto não foi percebido na narrativa de Cacio 
Murilo. Apesar de ele ter sido muito solícito, faltava em sua fala 
a poesia, a metáfora, a política e o sentimento que as fotografias 
poderiam despertar. Desta forma, compreendeu-se que o fotógrafo 
que trabalha com a foto de forma artística (excluindo-se os que a 
usam como produto meramente mercadológico), acredita possuir 
uma verdade das coisas, e por possuir esta qualidade moral e 
não se submeter a qualquer ordem. Ele reconhece a obrigação de 
transmitir suas percepções à população, que é comprovada pelo 
contexto histórico. É interessante notar que a imagem do destino 
turístico cada vez mais é assimilada em fontes (não turísticas), tais 
como: livros, filmes, opinião de familiares e, por que não, catálogos 
de fotografia de cunhos artísticos.

Vive-se um momento de amadurecimento fotográfico, por-
quanto o mundo da arte aderiu de uma vez por todas a foto, por 
sua vez, os fotógrafos acolheram as galerias e os livros de arte como 
uma área natural para mostrar seus trabalhos. Isto pôde ser visto 
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nos catálogos patrocinados pelo FIC, principalmente o de Antônio 
David o qual é resultado de uma coletânea de fotografias realizadas 
durante os trinta anos de carreira como fotojornalista que agora 
estão reunidos como uma obra para o mercado da arte.  Destarte, 
não há mais a busca do momento em que uma imagem impactante 
se mostra no enquadramento. O que se procura é uma identidade 
artística, que é feita durante o ato fotográfico, no tempo que é feito 
um planejamento de uma ideia criativa, no intuito de direcionar, 
especialmente para a câmera, um determinado evento. 

Dos flagrantes a montagens, as imagens analisadas nesta 
pesquisa convergiram para o entendimento de que são fragmentos 
das características ambientais de atrativos turísticos de João Pessoa. 
Em verdade, outros fragmentos não foram lembrados por alguns 
fotógrafos e capturados em close por outros. É tarefa do fotógrafo 
e do observador articular os rastros deixados em cada foto, para 
depois ressignificá-los, no momento em que as palavras podem 
transcender as imagens. 

Por ser o papel do fotógrafo o de escolher o que é merecido ser 
fotografado, foram encontrados nas fotos das publicações do FIC 
muitos lugares que podem vir a se tornar turísticos, caso haja in-
vestimentos. Já nas publicações da PBTUR existe uma compilação 
repetida de lugares estereotipados já reconhecidos como lugares 
turísticos, que seguem uma fórmula plastificada já conhecida pela 
funcionalidade e lucratividade.    

O embate sobre o valor da verdade na fotografia vem de uma 
longa data. Esta pesquisa levou a discutir na possibilidade de as 
imagens serem usadas para afirmar ou ludibriar sobre lugares, pois 
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em algumas fotos enfatizavam a beleza cênica e outras mostravam 
o descaso social. Nenhuma delas foi capaz de mostrar a realidade 
completa, mas partes do real. Como se vê as estratégias de marke-
ting não são falsificações grotescas da realidade, mas chegam a ser 
manipulações das características socioculturais, com a finalidade 
de representar significados instantâneos, que os turistas desejam 
ao folhear um catálogo turístico, produzido aos “montes” com pou-
co tempo de planejamento e execução, como se viu nesta investiga-
ção, onde os catálogos da PBTUR mostravam uma qualidade gráfica 
perfeita, mas um conteúdo nem sempre crível.

Pode-se entender que as imagens advindas das lentes de ar-
tistas podem, de modo discreto, influenciar o marketing de uma 
localidade turística, por revelar potenciais sociais e culturais, que 
atualmente se transformam em valiosos produtos turísticos para o 
marketing. Por outro lado, existe a difícil tarefa de equilibrar estes 
novos ângulos fotográficos para se evitar que eles não tropecem na 
inatividade, devido ao que é aceito ou não possuir uma linha tênue 
de conflitos que as autoridades tentam representar por meio de 
seus conceitos ou pré-conceitos. 

Até porque, o consumo facilitado pelo crescimento do tempo 
livre, elevação do nível do rendimento dos consumidores e a melhora 
nos transportes, fizeram com que os consumidores tivessem os meios 
para escolher entre uma variedade maior de destinos. Assim, o mar-
keting do turismo enfrenta a influência nas decisões dos consumido-
res por um mercado cada vez mais complexo, competitivo e global. 

A rigor, a fotografia não possui a tarefa de representar, mas a 
de fornecer subsídios à problematização de assuntos bons ou maus: 
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o fotógrafo não se preocupa apenas em agradar. O foco é mostrar a 
realidade do mundo, as relações entre os objetos problematizados e 
entre os problematizantes. Isso autoriza dizer que, embora a câme-
ra fotográfica seja uma forma de observação, a ação de fotografar é 
mais do que uma observação passiva e sim um índice. Pois, como se 
pôde observar, as fotos publicadas para o mercado da arte com atra-
tivos turísticos apresentam um teor histórico, político, social e so-
bretudo artístico que podem vir a ser incorporados nas campanhas 
de promoção da cidade, isto porque, há de se convir que as imagens 
do turismo derivam de um espectro maior de fontes de informações 
do que os catálogos de divulgação turística que possui o estigma de 
mostrar imagens estereotipadas do lugar.
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O AUTO DE NATAL ENQUANTO ATRATIVO 
CULTURAL E TURÍSTICO SOB A ÓTICA 

LEI ROUANET (N° 8.313/1991)

Shirley Lima
Maria Lucia Bastos Alves

O estado do Rio Grande do Norte, sobretudo, a sua capital Natal, 
é conhecido nacionalmente e internacionalmente, por possuir um 
expressivo patrimônio natural e cultural capaz de proporcionar 
investimentos estatais na diversificação de produtos turísticos. 

O destino foi assim denominado devido o dia de sua funda-
ção, 25 de Dezembro de 1599, dia em que se comemora a tradicio-
nal festa natalina. A nomenclatura da cidade despertou interesses 
políticos de organizar no município eventos culturais visando a 
celebração do natal e do aniversário da cidade. 

A ideia consolidou-se, em 1998, por intermédio da Fundação 
Cultural Capitania das Artes – Funcarte que criou o espetácu-
lo Auto de Natal, encenado por profissionais de diversas áreas, 
dentre elas, literatura, teatro, dança e música. O Auto mescla a 
história do nascimento de Jesus Cristo a aspectos do patrimônio 
cultural e natural do Estado.

Grande parte do capital investido na organização e execução 
do evento, foi captado por meio do incentivo fiscal, proveniente da 
Lei n° 8.313/1991 – Lei Rouanet. A mobilização ocorre inicialmente 
com a proposta de projeto cultural encaminhado ao Ministério da 



67

O Auto de Natal enquanto atrativo cultural e turístico
sob a ótica Lei Rouanet (n° 8.313/1991)

Shirley Lima / Maria Lucia Bastos Alves

Cultura, após aprovado, o gestor cultural responsável por tal pro-
jeto captará parceiros, empresas pagadoras de imposto de renda, 
interessadas em investir no projeto, essas poderão ter total ou parte 
do valor desembolsado deduzido do imposto devido.

Acontece que há um conjunto de procedimentos a serem reali-
zados até a execução do projeto. O mesmo precisa ser aprovado pelo 
Ministério da Cultura e ainda conquistar parceiros para investir na ideia. 

Em razão da necessidade de diversificação do produto 
turístico de Natal, focado no turismo de sol e praia, verifica-se a 
necessidade da criação de serviços que atentem para o patrimônio 
histórico e cultural do destino, agregando valor à experiência 
turística, garantindo opções de diversão, entretenimento e lazer 
nos momentos em que o sol não esteja presente ou que não for 
aprazível o banho de mar. O incentivo fiscal proporcionado pela Lei 
Rouanet surge como um importante mecanismo para obtenção de 
recursos financeiros para a elaboração de eventos culturais. Diante 
disso, o presente artigo visa compreender a trajetória do Evento 
Auto de Natal enquanto atrativo cultural e turístico sob a ótica Lei 
Rouanet (n° 8.313/1991). Para tanto, utiliza-se de uma metodologia 
do tipo qualitativa, “adequada para entender a natureza de 
um fenômeno social” (RICHARDSON, 2008, p. 79). Quanto aos 
procedimentos técnicos utilizou-se da pesquisa documental e 
bibliográfica, de fontes primárias e secundárias, almejando uma 
revisão literária sobre a temática.
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EVENTOS ENQUANTO ATRATIVO CULTURAL E TURÍSTICO

Desde os primórdios da história têm-se relatos de diferentes 
eventos, cada qual com suas características, marcados por aconte-
cimentos fora da rotina.  Matias (2010, p. 106) compreende o evento 
como “realização de um ato comemorativo, com finalidade mer-
cadológica ou não, visando apresentar, conquistar ou recuperar o 
seu público-alvo”. Enquanto Andrade (2002) descreve evento como 
fenômeno multiplicador de negócios, pelo seu potencial gerador de 
novos fluxos de visitantes, e também por ser capaz de alterar de-
terminada dinâmica da economia, com a distinção marcante de sua 
capacidade de atração frequente em qualquer época. 

Destarte há uma variedade de definições que abrangem a 
área, por isso a tendência dos pesquisadores classificar os even-
tos. As classificações variam conforme o autor, Matias (2010), por 
exemplo, os caracterizam em relação ao público alvo, classifi-
cando-os como eventos fechados ou abertos; em relação à área 
de interesse, subdividindo-os em artísticos, científicos, culturais, 
cívicos, desportivos, folclóricos, de lazer, promocionais, religiosos 
e turísticos, e ainda os caracterizam em relação ao número de par-
ticipantes, podendo ser de pequeno porte, médio porte, grande 
porte ou megaevento.

Apesar da subdivisão, não se exclui o fato de que um evento 
pode estar inserido em mais de uma classificação. Elementos típicos 
da cultura, como religião, gastronomia, artesanato, conhecimento, 
folclore pode compor um único evento, e ao mesmo tempo ser 
caracterizado enquanto atrativo turístico, atraindo visitantes, 
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gerando emprego e renda para população local, contribuindo na 
redução dos efeitos nocivos da sazonalidade. 

Britto e Fontes (2002) sugerem aos gestores municipais que 
atentem para vocação do destino, elaborando um calendário lo-
cal de eventos, diversificando a oferta, propiciando a inserção de 
atrativos que ao longo do tempo se traduzem em fortes atrações. A 
criação do calendário pode tomar por base as datas comemorativas 
ou celebrativas, típicas da cultura do Brasil, como Carnaval, Semana 
Santa, São João, Natal, dentre outras. 

A tendência de organizar eventos durante essas datas come-
morativas é típica em todo território brasileiro. No caso, do Rio 
Grande do Norte pode-se citar como exemplo o evento Mossoró 
Cidade Junina, realizado durante o mês de junho e julho, em 
Mossoró – RN, caracterizado por uma série de manifestações 
culturais alusivas a história do município e as festas populares: 
São João e São Pedro. 

E ainda, o Natal em Natal, realizado na capital do Estado, 
composto por um calendário de eventos culturais que acontecem 
de novembro a janeiro, considerado pelo Ministério da Cultura, o 
evento mais importante da capital potiguar, com o objetivo de unir 
a população natalense e seus visitantes durante as comemorações 
de fundação da cidade e as confraternizações de fim de ano e 
início de ano (BRASIL, 2012).

O Natal em Natal é organizado pela Fundação Cultural 
Capitania das Artes (Funcarte), a programação varia conforme 
os recursos e a gestão, e tem o apoio do MinC. Já fez parte do 
calendário do evento o Festival Nacional de Corais, Desfile 
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Temático, Shows musicais na Praça de Mirassol onde foi armada a 
árvore de Natalina com 102 m de altura visualizada em diferentes 
pontos da cidade, Festa de Santos Reis, dentre outros. 

De acordo com Isaura Maia, sempre houve a ideia do projeto 
Natal em Natal, porém essa ação demorou a se consolidar. Embora 
tivesse alguns eventos para comemorar a festa natalina, não havia 
nada concreto. Inicialmente configurou-se o espetáculo cênico, 
Auto de Natal, visando comemorar a festa natalina e o aniversário 
do município. Posteriormente outros eventos foram introduzidos a 
programação. Dois anos depois da primeira apresentação, o Auto de 
Natal se tornara de grande porte, exigindo um maior investimento 
financeiro, que apenas os recursos municipais e patrocínios não 
eram suficientes para organização do espetáculo. O auxílio veio do 
incentivo fiscal. 

COMPREENDENDO A LEI ROUANET

O Incentivo Fiscal faz parte do conjunto de políticas econômi-
cas do governo, visando incentivar determinado setor, atividade ou 
projeto, por meio da redução de tributos fiscais. Calderaro define 
incentivo fiscal como sendo:

Todas as normas que excluem total ou parcialmente 

o crédito tributário, com a finalidade de estimular 

o desenvolvimento econômico de determinado 

setor de atividade ou região do país. Os incentivos 
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fiscais são concedidos atualmente sob as mais 

variadas formas, tais como: imunidades, isenções, 

suspensão do imposto, reduções de alíquota, 

crédito e devolução de impostos, depreciação 

acelerada, restituição de tributos pagos, etc.; 

porém, todas essas modalidades têm como fator 

comum a exclusão parcial ou total do crédito 

tributário, ditadas com a finalidade de estímulo 

ao desenvolvimento econômico do país. (apud 

BATALHA, 2005, p. 59).

Para o autor o fundamento para o estabelecimento da espécie 
incentivo é o princípio do desenvolvimento regional. Segundo 
Botelho (2001), para que um sistema efetivo de financiamento 
às atividades culturais funcione é obrigatório que se estabeleça 
uma política pública, em que parcerias com as três instâncias 
administrativas, para buscar novas fontes privadas de financiamento.

Dessa forma, tanto o setor público quanto o privado tem papeis 
essenciais para o funcionamento dessa política. De acordo com 
Botelho (2001) os recursos orçamentários dos órgãos públicos, em 
todas as esferas administrativas, são tão pouco significativos que 
suas próprias instituições concorrem com os produtores culturais 
por financiamento privado. Porém, o financiamento é determinado 
pela política e não o contrário. “Mesmo quando se transferem 
responsabilidades para o setor privado, isso não exclui o papel 
regulador do Estado, uma vez que se está tratando de renúncia fiscal 
e, portanto, de recursos públicos” (BOTELHO, 2001, p. 12).
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No Brasil há várias leis de incentivo fiscal aplicadas em diferen-
tes áreas. Na esfera nacional e âmbito cultural tem-se como exemplo 
a Lei n° 8.313/1991 (Lei Rouanet), de 23 de Dezembro de 1991, que 
institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a fina-
lidade de captar e canalizar recursos para o setor cultural. De acordo 
com tal lei, o Pronac busca incentivos para o setor de modo a: 

 I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o 
livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício 
dos direitos culturais; [...]
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patri-
mônio cultural e histórico brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o 
respeito aos valores culturais de outros povos ou 
nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens cultu-
rais de valor universal, formadores e informadores 
de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do 
País.
Art. 2° O Pronac será implementado através dos se-
guintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico 
(Ficart);
III - Incentivo a projetos culturais. (BRASIL, 1991, 
p. 1).

Segundo o Ministério da Cultura (2011) a Lei Rouanet busca 
o apoio da iniciativa privada ao setor cultural, e os incentivadores 
ao projeto poderão ter total ou parte do valor desembolsado 
deduzido do imposto devido, dentro dos percentuais permitidos 
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pela legislação tributária. Para empresas, até 4% do imposto devido; 
para pessoas físicas, até 6% do imposto devido. Os passos para o 
cadastramento de propostas são resumidos na seguinte figura:

Cadastramento de 
Usuário do SalicWEB 
www.cultura.gov.br

Análise de 
Admissibilidade 

(PRONAC)

Análise técnica e 
emissão de parecer 

(Viabilidade técnica e 
�nanceira)

Comissão 
CNIC Indeferir

Retirar de 
pauta

Publicação no D.O.U 
(autorização para 

captação de recursos)

Responder 
solicitação 

(20 dias)

Pedido de 
reconsideração

(10 dias)

Aprovar

Elaboração da proposta no 
SalicWEB (formulários 

corretamente preenchidos e 
documentação

Envio da 
proposta 
SalicWEB

Figura 1 – Tramitação da proposta no Ministério da Cultura. 
Fonte: Ministério da Cultura (2011).

As propostas devem ser apresentadas entre fevereiro e novem-
bro, podendo participar pessoas físicas com atuação na área cul-
tural (artistas, produtores culturais, técnicos da área cultural etc.); 
pessoas jurídicas públicas de natureza cultural da administração 
indireta (autarquias, fundações culturais etc.); e pessoas jurídicas 
privadas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos (empre-
sas, cooperativas, fundações, ONGs, Organizações Culturais etc.).
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A Lei Rouanet encontra-se presente em vários projetos cul-
turais do estado do Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério da 
Cultura (BRASIL, 2011), de 1998 a 2011 foram 227 projetos aprova-
dos e apoiados por tal lei. Dentre os projetos aprovados tem-se o 
Auto de Natal e/ou Natal em Natal, mediante a tabela. 

Tabela 1 – Auto de Natal ou Natal em Natal.

Ano 2000 Auto de Natal

Ano 2002 Auto de Natal

Ano 2003 Auto de Natal

Ano 2004 Auto de Natal

Ano 2006 Auto de Natal

Ano 2007 Natal em Natal

Ano 2008 Natal em Natal

Ano 2010 Natal em Natal

Ano 2011 Natal em Natal

Ano 2012 Natal em Natal o melhor natal do Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do sistema SalicNet do Ministério 
da Cultura (2013).

Segundo os dados, a Funcarte enquanto proponente do projeto 
solicitou incentivo financeiro ao MinC nove vezes. Observa-se que até 
o ano de 2006 a solicitação visava apenas à realização do Auto de Natal.



75

O Auto de Natal enquanto atrativo cultural e turístico
sob a ótica Lei Rouanet (n° 8.313/1991)

Shirley Lima / Maria Lucia Bastos Alves

O AUTO DE NATAL (NATAL–RN)

A celebração do natal no dia 25 de Dezembro faz parte do calen-
dário de diferentes nações que seguem a doutrina cristã, embora não 
haja registros de quando Jesus nasceu. A data foi instituída pela Igreja 
Católica Romana, no século V, visando a oficialização do natal cristão. 
Desde então se expandiu pelo mundo. 

Possivelmente a data foi escolhida em virtude da 

celebração da festividade da brunária pagã (25 de 

dezembro), que seguia a Saturnália (17-24 de de-

zembro), comemorativa ao dia mais curto do ano 

e o Novo Sol. (GENEROZI, 2011, p. 80).

A propagação do cristianismo pelo ocidente corroborou para 
difusão da celebração. Com o passar dos séculos a festa tornou-se 
tradicional em diversos locais, sendo introduzidos novos símbolos e 
artefatos, construídos conforme a cultura de cada comunidade que 
aderiu o costume de festejar o natal. 

No século XXI, quando se escuta a palavra “natal”, logo vem 
a memória: guirlandas, árvores, presentes, reis magos, enfeites, 
luzes, papai Noel, ceia natalina, presépio, exemplos de elementos 
representativos do festejo mundial, no século atual. Porém nem 
sempre foi assim. De acordo com Cascudo (1999) houve um tempo 
em que os natalenses celebravam o nascimento do Menino Deus com: 
a missa do galo, festas dadas, pedidas e recebidas, os autos populares, 
encenados ao átrio, esperando a meia noite, fandango, o bumba meu 
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boi pobre vadiando diante das casas abastadas com o Boi Berico e 
Mateus, as lapinhas, bailes pastoris diante dos presépios armados e 
enfeitados, os congos, com Henrique Rei Cariongo, embaixador da 
rainha Ginga, príncipe e secretário tão engraçado, aluá, comidas de 
tabuleiro. “Ninguém adivinhava que Papai Noel, barbudo, coberto 
de agasalhos de lã, viesse a popularizar-se no dezembro tropical” 
(CASCUDO, 1999, p. 126).

Com o crescimento do município e o advento da globalização. 
A celebração da festa natalina da Natal provinciana aderiu diferentes 
formas de comemorar o nascimento de Jesus. No entanto, por meio 
da iniciativa da Capitania das Artes – Funcarte, algumas dessas 
manifestações folclóricas foram fontes de inspiração para a criação 
do espetáculo Auto de Natal. Seguindo a temática do nascimento 
de Jesus associada a elementos do patrimônio cultural e natural do 
Rio Grande do Norte, surgiram diferentes roteiros de apresentação, 
cada qual com a sua peculiaridade, elaborados por vários escritores, 
conforme expõe o poema.
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“Auto de Natal”1

Autor: Renan César Santos

1Poema criado para defesa de dissertação da presente pesquisadora, realizada em 
setembro de 2013. Tendo por base a história do Espetáculo descrita nos jornais 
Tribuna do Norte e Jornal de Hoje, bem como depoimentos de indivíduos que con-
tribuíram no processo de construção da produção

  Festa popular,
    patrimônio imaterial:
Auto de Natal”,
um evento singular.
Criado em 1998 para comemorar o 
aniversário de Natal,
tornou-se essencial 
no calendário potiguar.
Fundação Cultural Capitania das Artes 
idealizou o espetáculo, 
fez planilha de cálculo e pôs tudo a 
funcionar.

Encenado a céu aberto
Há quinze anos surgiu.
O público bem de perto,
atrás do cortejo, seguiu,
Dramaturgia de Racine Santos
poesias e encantos 
que deram início ao pastoril.

Em frente ao Teatro Alberto Maranhão, 
havia carro alegórico,
ponto de encenação,
grupo folclórico 
e anunciação de Maria,
Desde a carpitaria
até a saída para o Egito.
De Herodes grave grito:

“Onde nascerá o prometido
Que haverá de ser circunscrito?”

Artistas incorporavam o papel,
tanto em narrativas quanto em cordel, 
ou ainda em canções de repentistas, sem 
perder de vista o espectador fiel. 
Do Palácio dos Esportes 
à avenida Princesa Isabel até chegar 
à praça, anunciando o anjo Gabriel. 
Quadrilhas estilizadas enfeitavam o 
cortejo,
Que fazia seu festejo nas ruas e calçadas. 
Depois, passou-se a encenar numa 
balsa,
As margens do Rio Potengi,
Dando uma impressão falsa
De que o Auto nasceu ali.

Em 2003, foi encenado 
Na Universidade Federal.
E o homenageado 
foi poeta João Cabral.
“Morte e Vida Severina”
de uma criança nordestina.
Um espetáculo teatral.

Em 2004, narrou a história 
de um casal de retirantes,
que em sua trajetória,
sofria a cada instante.
João e Maria, num pau-de-arara,
numa infelicidade rara,
uma dor angustiante.
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Em 2005, trouxeram
José Pescador e Maria Rendeira,
Que pelos caminhos percorreram
das Rocas à Ribeira.
Encontraram uma pequena jangada, 
velha e abandonada, 
próxima a uma ribanceira,
Onde nasceria o menino,
que mudaria o destino
da comunidade inteira.
Em 2007, o Machadão
recebeu “O menino de paz”.
Um belíssimo trabalho de inclusão
Aos portadores de necessidades 
especiais.
Carlos Zens resgatou a tradição,
trouxe a dança do espontão
e um repertório perspicaz. 

Em 2008, utilizou o texto
Da poetiza Marize Castro.
Considerou o contexto 
Da mulher como principal astro.

Uma Maria feminina,
Corpo humano,
Alma divina.

Em 2009, a encenação
Voltou pra Universidade.
Em 2010, matou a saudade
e voltou pro Machadão.
Por uma infelicidade,
foi a última apresentação.
O evento saiu do calendário,
dando adeus ao aniversário,
entristecendo a população.

Mas “O Auto de Natal”
não encerra por aqui.
O futuro cultural
é o povo quem constitui.
Se houver uma só memória,
já se faz uma história
de luta, conquista e glória. 
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O poema apresenta um resumo da trajetória do Auto de Natal, 
iniciado em 1998, quando era encenado em forma de cortejo pelas 
ruas do centro da cidade até modificar o seu formato para a repre-
sentação apenas nos palcos.  Em sua primeira estrofe o espetáculo é 
apresentado enquanto patrimônio cultural imaterial, embora haja 
questionamentos quanto a tal categorização.  

Na definição da UNESCO está explícito que o Patrimônio 
Cultural Imaterial compreende as práticas, representações, expres-
sões, conhecimentos e técnicas, que as comunidades, os grupos e, 
em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante 
de seu patrimônio cultural (IPHAN, 2013).

Para Dácio Galvão, atual presidente da Funcarte, o que torna 
determinado bem um patrimônio é a tradicionalidade. Tal afirma-
ção está em consonância com o que é defendido pela UNESCO e aca-
tado pelo MinC, o patrimônio imaterial é transmitido de geração 
em geração e constantemente recriado e apropriado por indivíduos 
e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade, 
ou seja, é enraizado no cotidiano das comunidades (BRASIL, 2013). 

Embora nem toda a população reconheça o Auto de Natal 
como Patrimônio Imaterial, alguns grupos o reconhecem como tal. 
Independentemente do Evento ser ou não um Patrimônio reconhe-
cido, considera-se que o espetáculo foi um importante mecanismo 
para disseminação e divulgação de manifestações folclóricas da re-
gião, ao mesmo tempo, espaço de socialização de natalenses e turis-
tas, espectadores da produção. 

A continuidade do patrimônio imaterial só se manifesta nas 
interações humanas, já que é reflexo do grupo social que o torna 
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vivo. Já o reconhecimento, assim como o incentivo a sua sobrevi-
vência, seja com recursos financeiros, conscientização de sua im-
portância, divulgação e disseminação de tais elementos, são peças 
fundamentais para a valorização da identidade local. 

Santos (2013) na penúltima estrofe do poema apresenta o des-
contentamento dos espectadores do Auto ao ter o evento cancela-
do. Porém na última estrofe o poeta assinala que basta apenas uma 
só memória para construir uma história. 

O Auto de Natal foi durante treze anos um atrativo cultural 
da cidade, uma opção de entretenimento para população de Natal. 
O cancelamento do espetáculo em 2011 e 2012 foi analisado pelos 
espectadores do evento como “ruim, péssimo, decepcionante, tris-
te, uma grande perda, um absurdo, desrespeito, irresponsabilidade, 
uma lástima, prejudicial, lamentável, frustrante, um fracasso, uma 
vergonha, uma tragédia2” (DADOS DA PESQUISA, 2013). As palavras 
em destaque demonstram o desapontamento dos indivíduos que 
costumavam assistir aos espetáculos do Auto.

De acordo com Edson Soares, o projeto do Natal em Natal foi 
enviado ao Minc em outubro de 2011 e o prazo para captação de 
recursos era até dezembro daquele ano, ou seja, o tempo não era 
hábil. De modo consequente, os recursos captados não foram de 
acordo com o orçamento planejado para o evento, a solução encon-
trada pela gestão foi o cancelamento do Auto de Natal.

Já em 2012, segundo Edson Soares, “não foi captado nada”. 
Para o natal da cidade não ficar sem nenhuma programação, um 

2Palavras mais citadas e extraídas das respostas dos espectadores do Auto de Natal, 
durante a fase de coleta de dados da pesquisa.
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grupo de pessoas ligado a SEMSUR, com o apoio do Sebrae, desen-
volveram na praça do bairro de Mirassol, próximo a árvore natali-
na, tendo em sua programação uma feirinha de artesanato e alguns 
shows de artistas locais, os quais não cobraram cachês. 

É imprescindível que a programação do Natal em Natal seja 
organizada mediante a captação de verbas, visando alcançar os ob-
jetivos idealizados pelos gestores do evento. 

O AUTO DE NATAL SOB A ÓTICA DA LEI ROUANET 

Até a concretização de um evento há uma série de procedi-
mentos burocráticos a serem desempenhados, exigindo organiza-
ção e dedicação dos agentes responsáveis por sua implementação. 

Na assertiva de Matias (2010, p. 61) o evento envolve 

[...] ação do profissional mediante pesquisa, 

planejamento, organização, coordenação, controle 

e implantação de um projeto, visando atingir seu 

público-alvo com medidas concretas e resultados 

projetados.

É comum que todas as ações e procedimentos sejam execu-
tados por um grupo de indivíduos, que se comunicam conforme 
a função que exercem. No caso do Auto de Natal, os responsáveis 
pela organização e execução do evento, conforme mencionado em 
linhas anteriores são os membros da Funcarte, órgão vinculado à 
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Prefeitura Municipal de Natal, para a qual de quatro em quatro anos 
é eleito um novo prefeito (Nos casos em que não ocorre a reeleição), 
consequentemente mudam os membros da Fundação, cujos cargos 
são comissionados. Como resultado dessa rotatividade o evento já 
passou por várias gestões. 

O papel da prefeitura concentra-se no apoio logístico do es-
petáculo: espaço físico, segurança, infraestrutura, dentre outros. 
Já o presidente da Funcarte é nomeado pelo prefeito para executar 
ações culturais, no âmbito municipal, lhe cabendo gerir todas as 
etapas necessárias para a concretização do evento.

A princípio elabora-se o projeto cultural, denominado, em 
2012, “NATAL EM NATAL, O MELHOR NATAL DO BRASIL”, e enca-
minha ao Ministério da Cultura, visando (ao) apoio da Lei Rouanet.  
Após aprovação inicia-se a fase de organização do evento. Cabe ao 
presidente da Funcarte selecionar a equipe que atuará na gestão do 
evento junto com ele. No que concerne à produção do Auto de Natal 

geralmente o presidente da Fundação convida 

alguma personalidade para ser o autor do texto e 

outra para ser o diretor, este convida o cenógrafo, o 

figurinista, o elenco, etc. Enfim a equipe que atuará 

na produção do espetáculo3 (BORGES, 2013).

3Cenógrafo e figurinista na empresa EDTAM. Foi figurinista e cenografista do espe-
táculo Auto de Natal nas edições de 2005, 2006 e 2007.
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A organização do evento é executada por várias equipes, de 
acordo com Edson Soares:

Existe a equipe de produção (Produtor executivo, 

assistente de produtor, auxiliares de produção, 

camareiras, etc.), a equipe de direção (Diretor Ge-

ral, Preparador de Elenco, Preparador de Corpo, 

Assistente de Direção, etc.), equipe de arte (Figuri-

nista, aderecistas, maquiadores, cenógrafos, ceno-

técnicos, etc.), equipe de vídeo (Diretor de Vídeo, 

cinegrafistas, vídeo-artistas, webdesigners, proje-

tistas, etc.) e a equipe de Música (Compositor, ar-

ranjador, músicos, intérpretes, corais, diretor de 

estúdio, etc).

Ainda segundo o produtor, os bailarinos e atores do espetáculo 
são escolhidos por intermédio de uma seleção (Audiência Pública) 
que ocorre todos os anos, aproximadamente quatro meses antes do 
evento. As pessoas se inscrevem, preenchem uma ficha e vão para 
um teste. A escolha é do diretor, ele é quem determina com quem 
quer trabalhar. A seleção se baseia no perfil e desempenho do ar-
tista. Por ser um espetáculo coletivo, se sai melhor quem consegue 
trabalhar em grupo, quem é generoso no palco, quem sabe com-
partilhar. Com o elenco selecionado iniciam-se os encontros para 
construção do espetáculo. 

Enquanto as equipes da produção cultural constroem o espe-
táculo, outra equipe atua na captação de recursos com cidadãos 



84

O Auto de Natal enquanto atrativo cultural e turístico
sob a ótica Lei Rouanet (n° 8.313/1991)

Shirley Lima / Maria Lucia Bastos Alves

ou empresas por exemplo, pessoas jurídicas do setor privado, 
bem como de economia mista, como Petrobrás, Banco do Brasil, 
Eletrobrás, dentre outras), os chamados incentivadores.

O incentivo pode ser feito por meio de doação ou patrocínio, 
conforme citação: 

Somente pessoas físicas ou pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos podem receber doações e, nessa mo-

dalidade, qualquer tipo de promoção do doador é 

proibido. No patrocínio, do qual qualquer propos-

ta pode se beneficiar é permitida a publicidade 

do apoio, com identificação do patrocinador, que 

também pode receber um percentual do produto 

resultante do projeto, como CDs, ingressos e revis-

tas, para distribuição gratuita. (BRASIL, 2013, p. 1).

Tanto as doações quanto os patrocínios são fundamentais para 
consolidação do projeto, já que apenas a criação do projeto e apro-
vação do mesmo pelo MinC não é suficiente, logo é imprescindível a 
colaboração de ambos os lados, proponentes e incentivadores, pois 
não há projeto sem verbas.

Acontece que nem sempre os objetivos são comuns, muitas 
vezes há conflitos de interesses políticos, gerando consequências 
para a sociedade. São visíveis as relações de poder nas tramitações 
de organização, captação e execução dos projetos.  Foucault (2005) 
argumenta que o poder está presente em todas as relações sociais, 
sejam elas, políticas, econômicas ou tecnológicas. Os indivíduos 
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exercem-no em diversas situações: às vezes dominando, às vezes 
sendo dominado.

As relações de poder podem ser percebidas em qualquer situa-
ção cotidiana, porém, elas adquirem mais força quando estão insti-
tucionalizadas. O Estado, os governos, o mundo corporativo, nesses 
lugares o exercício do poder acontece de maneira mais evidente.

[...] É certo que o Estado nas sociedades contempo-

râneas não é simplesmente uma das formas ou um 

dos lugares – ainda que seja o mais importante – do 

exercício do poder, mas que, de um certo modo, to-

dos os outros tipos de relação de poder a ele se refe-

rem. Porém, não porque cada um dele derive. Mas, 

antes, porque se produziu uma estatização contínua 

das relações de poder [...] (FOUCAULT, 1995, p. 247). 

Desse modo, a organização do Natal em Natal está ligada 
diretamente as relações de poder, principalmente na fase de 
captação de recursos, onde envolve representantes de distintos 
âmbitos da sociedade. 

Para se tornar um incentivador, a pessoa física ou jurídica 
precisa primeiramente apoiar a proposta do projeto, e como o pro-
ponente trata-se de uma instituição pública, os possíveis doadores 
ou patrocinadores acabam analisando as ações políticas da gestão 
municipal em questão, ou seja, do respectivo prefeito, e isso pode 
refletir positivamente ou não. 
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Em algumas edições o projeto, sendo esse denominado Auto 
de Natal ou Natal em Natal, não foi aprovado, e consequentemen-
te não teve o apoio financeiro por meio da Lei Rouanet, porém foi 
realizado com o patrocínio de empresas privadas e/ou de economia 
mista. Também ocorreu do projeto ser aprovado e os gestores não 
conseguirem captar recursos juntos aos investidores, e ainda captar 
um valor inferior ao que foi solicitado e aprovado, conforme de-
monstrado o gráfico adiante: 

Gráfico1 – Projetos do Auto de Natal e/ou Natal em Natal enviados ao Minc 
visando o apoio da Lei Rouanet. 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ministério da Cultura (2013).

Verifica-se a divergência entre os valores solicitados e os valo-
res captados, bem como a reprovação dos valores de alguns projetos 
enviados, e ainda a ausência da captação de recursos, mesmo dian-
te da aprovação de um montante quase semelhante ao solicitado, 
como ocorreu na edição do Natal em Natal 2012.   
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Logo, o trabalho precisa ser feito em equipe, visando ao mesmo 
fim, sendo assim, é imprescindível a colaboração de todos os agen-
tes. É necessário haver uma junção entre a política de “conscienti-
zação ou esclarecimento” com a política de incentivo fiscal. Já que 
o papel dos incentivadores é indispensável no processo de captação 
de recursos. Todos devem ter ciência da importância de ações que 
valorizem a cultura local, deixando de lado as divergências políticas, 
passando a pensar no desenvolvimento sociocultural da cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção de uma política sociocultural dinamiza a população, 
proporcionando, momentos de descontração, divertimento e 
desenvolvimento pessoal. Contribui para manutenção de bens 
culturais, muitos caracterizados como patrimônio cultural. A Lei 
Rouanet, enquanto política de incentivo fiscal corrobora com a 
produção cultural do país, já que diversos projetos são realizados 
com o apoio dessa política, e é muito provável que se não o tivesse 
não haveria condições de serem desenvolvidos. 

No que concerne ao turismo, o incentivo fiscal é um grande 
aliado, pois os empreendedores da área podem investir em projetos 
culturais, proporcionando não só aos turistas, mas a toda popula-
ção o privilégio de vivenciar manifestações típicas que muitas vezes 
por não terem o devido apoio acabam sendo esquecidas. 

No entanto, a referente pesquisa constatou que o processo de 
tramitação até o projeto ser executado é árduo, a caminhada é lon-
ga, envolve vários agentes com valores e opiniões divergentes.



88

O Auto de Natal enquanto atrativo cultural e turístico
sob a ótica Lei Rouanet (n° 8.313/1991)

Shirley Lima / Maria Lucia Bastos Alves

A Funcarte sozinha não tem autonomia política nem recursos 
financeiros para organizar o Natal em Natal, assim é imprescindível 
a colaboração do setor privado, bem como das esferas, estadual 
e federal, na organização e execução de determinadas ações, 
principalmente na disponibilidade de investimento financeiro. 
Desse modo, se o evento não for executado de forma “passiva”, o 
Auto de Natal será apenas “uma imagem” na memória da população 
de quem teve a oportunidade de trabalhar na produção do 
espetáculo e/ou assisti-lo, e não será visualizado como uma forma 
de expressão tradicional do lugar. 

No entanto, “se a festa é considerada um bem patrimonial, 
uma tradição, ela pode ser inventada ou reinventada, perdida e 
novamente encontrada, compondo uma complexa trama social de 
produção assim como são as inovações e informações trazidas ao 
grupo” (HOBSBAWN, 1998 apud RIBEIRO, 2004). Logo, compete a 
gestão da Funcarte, atual e futura, resgatar o costume de promover 
o Auto de Natal.

Diante disso, sugere-se que as ações e metas por parte dos atuais 
e “futuros” gestores vinculados aos órgãos responsáveis pela cultura 
e pelo turismo de Natal, a respeito da continuidade do Auto de Natal, 
sejam previamente elaboradas em consonância com os procedimen-
tos burocráticos necessários para o acontecimento do evento.

Por fim, conclui-se que o espetáculo Auto de Natal, tem po-
tencial para consolidar-se enquanto atrativo cultural e turístico da 
cidade, desde que os gestores proponentes e incentivadores valo-
rizem os benefícios proporcionados pela Lei Rouanet de modo a 
incentivar as manifestações artísticas do lugar, contribuindo para 
o desenvolvimento sociocultural da cidade.
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CORRENTES EM REDE: 
UMA INTERPRETAÇÃO IMAGÉTICA E TEXTUAL DAS 

CORRENTES RELIGIOSAS VIRTUAIS

Andrezza Lima de Medeiros
Maria Lucia Bastos Alves

OS SANTINHOS E AS CORRENTES RELIGIOSAS VIRTUAIS

Determinadas práticas do catolicismo popular se mantiveram 
vigentes durante o desenvolvimento da sociedade, através de téc-
nicas consideradas pagãs, como a distribuição de “santinhos” que a 
Igreja católica costumava marginalizar. 

A maneira tradicional de adoração das imagens de santos exis-
te até hoje, porém já passou por uma etapa em que a fé era demons-
trada através da difusão dos “santinhos”. A antropóloga Renata de 
Castro Menezes (2005) relata em seu texto sobre a Bênção de Santo 
Antônio num convento carioca, a surpresa que teve quando uma 
senhora, que estava ao seu lado, sussurrou indagando se ela gosta-
ria de participar de uma novena a Santo Antônio. Menezes (2005) 
descreve esse momento e também sua inserção no mundo das cor-
rentes religiosas no trecho abaixo:

Sentada um dia na igreja, esperando a missa come-

çar, recebo um oferecimento sussurrado por minha 

vizinha de banco: uma novena para Santo Antônio. 
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Aceito e em seguida ela me passa sutilmente um 

papel dobrado, dizendo que eu cumprisse cui-

dadosamente o que estava escrito e esperasse os 

resultados, porque ‘Santo Antônio faz coisas ma-ra-

-vi-lho-sas’ [ênfases dela]. (MENEZES, 2005, p. 31).

O que desperta a atenção da autora é a maneira um tanto 
quanto clandestina que essa prática se dá. Na igreja, ou nas nove-
nas, não se sabe quem iniciou a corrente religiosa tradicional, nem 
quantas pessoas irão rezar pela prece de terceiros. O importante é 
que o convite ocorre no espaço físico da igreja onde se é convida-
do a participar das novenas e, consequentemente, das correntes, a 
exemplo do que aconteceu com a antropóloga. 

O interessante é que essas são práticas discretas e individuais, 
chamadas também de “pequenas práticas”, que acontecem perante 
uma manifestação coletiva, pública e sincronizada. Assim, são im-
portantes porque expressam determinada autonomia e criatividade 
dos devotos, sendo, portanto, maneiras de individualizar a relação 
dos devotos com os santos.

Vejamos o que ainda diz Menezes:

A negociação com outros domínios da vida pessoal 

é facilitada pelo fato de que o devoto frequentador 

assíduo torna-se um mediador por excelência de 

pedidos de familiares, amigos e vizinhos, um “es-

pecialista no sagrado”, que para isso deve ser libe-

rado de algumas de suas funções. As boas relações 
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que tem com o santo, se são “individualizadas”, 

como a literatura dos cultos aos santos ressalta, 

podem, entretanto, ser canalizadas em prol de 

outrem, justificando assim a prática corrente de 

“pedir por” alguém que não esteja lá (MENEZES, 

2005, p. 33).

Essa passagem do texto constata que existe, de fato, essa prá-
tica de “pedir por alguém”. Trata-se de uma atividade, se efetua 
através das bênçãos, onde pessoas que frequentam a igreja com 
assiduidade, tornam-se intermediárias, entre os que necessitam 
de uma prece e o santo, veículo para se alcançar a prece. Sendo 
assim, os mensageiros, por assim dizer, trazem fotos de parentes 
ou pessoas queridas para serem abençoadas, ou ainda santinhos e 
medalhas para serem bentos e doados. Essas mensagens possuem, 
certamente, um caráter espiritualizante. 

As mensagens religiosas surgidas há muito tempo como uma 
manifestação do catolicismo popular, possuem uma relação devo-
cional contratual de caráter pessoal, uma vez que ocorre, pratica-
mente, um acordo entre o devoto e o santo, baseado na fé. Essas 
mensagens, quando difundidas, garantem amplitude à prece de 
uma pessoa, a qual alia seu pedido à de outra e forma uma corrente 
de oração. Os fiéis que iniciavam bem como os que participavam 
das correntes tinham como característica a forte religiosidade que 
possuíam. Além, certamente, de buscarem algum objetivo maior do 
que sua fé sozinha poderia alcançar, como um problema de saúde 
ou uma dívida, por exemplo. Porém, sempre associando seu pedido 
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ao santo mais apropriado, o qual daria mais certeza para a concre-
tude da prece.

A circulação dos “santinhos”, como são chamados os peda-
ços de papel que trazem a imagem de um santo, juntamente com 
um pequeno texto religioso, é feita em locais variados e podem 
ser distribuídos desde a fila de um banco até supermercados, ou 
mesmo em locais mais comuns como em novenas e círculos de 
oração. Não é preciso conhecer a pessoa para quem se entrega um 
“santinho,” apenas é necessário que ele aceite de boa vontade e 
concorde em contribuir para a propagação da oração. 

De acordo com Menezes (2005), quem realiza essa prática são 
mulheres adultas e/ou jovens que frequentam com mais assidui-
dade a Igreja. No círculo religioso, quem repassa os “santinhos”, 
certamente busca que sua prece seja atendida e em troca, o pe-
dacinho de papel se perpetua por caminhos mais distantes, como 
meio para que o próprio santo atenda ao pedido.

O contexto que constituiu a sociedade brasileira do ponto de 
vista histórico-religioso assegurou que ela pudesse, ao longo do 
tempo, e depois de muita repressão, expressar sua religiosidade 
de diversas maneiras. E as mensagens religiosas, representadas 
pelos “santinhos”, demonstram, apenas, um de seus aspectos sin-
créticos. A figura de santos ou mesmo de Jesus, em grande parte 
das mensagens, é simbólica. Está relacionada a uma vontade de 
compreender e ajudar a si mesmo em um mundo onde não exis-
tem mais questões ou dúvidas a respeito da fé, do ponto de vista 
individual. Ou seja, o devoto tem a certeza de que um ser supe-
rior irá conceder uma graça ao pedido. Ele considera que tem um 
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vínculo direto com Deus. E quando esse pedido é reforçado por 
várias pessoas, amigas ou não, tem-se a impressão de que tudo 
será resolvido com mais rapidez.

Para compreender esse artigo é válido diferenciar as men-
sagens (conteúdo dos “santinhos”), das correntes religiosas (ver-
são moderna e virtual que engloba a mensagem), assunto foco do 
presente estudo. A primeira refere-se ao conteúdo que se quer 
transmitir ao texto e a imagem presente no papel. Elas possuem 
um caráter de autoajuda, de solidariedade, e têm um aspecto mais 
espiritualizante. Já as correntes religiosas virtuais, que consti-
tuem um tipo de mensagem, possuem imagens carregadas de 
apelo emocional com o intuito de capturar a atenção do leitor e 
convencer o receptor a repassar a corrente. Sobre esse assunto, 
evidenciam logo no início do texto que, ao se recusar a enviar por 
e-mail para outros, terá um futuro de azar e amargura. E, geral-
mente, essa tática funciona, pois perpassa pela crença de cada um 
e também pelos valores religiosos impregnados ao longo de sécu-
los no imaginário popular. Não interromper o fluxo é fundamental 
para caracterizar uma corrente religiosa virtual repassada através 
do correio eletrônico. Para isso, usa, geralmente, palavras persua-
sivas e até ameaçadoras. Esse fluxo contínuo faz com que aumente 
a pluralidade religiosa na pós-modernidade. 



96

Correntes em rede: 
uma interpretação imagética e textual das correntes religiosas virtuais

Andrezza Lima de Medeiros / Maria Lucia Bastos Alves

A RELIGIOSIDADE DIANTE DA MODERNIDADE E DA 
PÓS-MODERNIDADE: A PLURALIDADE E OS DESAFIOS DA 
CRISE DE SENTIDO

Nas diferentes dimensões de sentido é que se constrói a sig-
nificância complexa do agir social e das relações sociais. A iden-
tidade pessoal do indivíduo se forma exatamente nas sucessões 
do agir social que acontecem no decorrer da vida cotidiana. A 
tolerância faz com que os indivíduos e as sociedades vivam jun-
tos, porém possuam valores diferentes. Este fato caracteriza o 
pluralismo moderno que espalhou crises subjetivas e intersubje-
tivas de sentido. De qualquer modo, Durkheim (apud LUCKMANN 
e BERGER, 2004, p.45) considerava que nenhuma sociedade sobre-
viveria sem uma moral generalizada. 

O referido autor chamava essa moral-simbólica, generalizada, 
de religião. Certamente, a religião não é tomada neste artigo no 
sentido amplo de Durkheim, ou seja, como ordem abrangente de 
sentido e mundo, e sim no sentido mais estrito e convencional, 
isto é, religião como fé em Deus, fé em um mundo sobrenatural, 
fé na redenção e no além. Mas, se tomássemos a citação do 
referido autor como eixo lógico, poderíamos atribuir como causa 
principal do despedaçamento da ordem universal de sentido, o 
recuo da religião. De qualquer modo, é possível analisar a tese 
básica dessa concepção já estabelecida na sociologia da religião 
como teoria da secularização. A modernidade visualiza a teoria 
da secularização, causando um enorme efeito na influência 
das instituições religiosas sobre a sociedade, assim como uma 
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perda de credibilidade da interpretação religiosa na consciência 
das pessoas. Desse modo, nasce o “ser humano moderno”. Este 
acredita que a religião não é mais necessária em sua vida privada, 
muito menos em sua existência em sociedade. 

Diante disso, falamos de um processo gradativo que desde o 
século XVIII, como apontam evidências históricas, pelo menos na 
Europa Ocidental, a influência social das Igrejas diminuiu e que, 
por exemplo, todo o sistema educacional se libertou das amarras 
religiosas do passado. Ademais, o conceito de “ser humano mo-
derno,” ainda está ligado à realidade. Uma demonstração disso 
é o número cada vez mais crescente de pessoas que conseguem 
levar a vida sem convicções ou práticas religiosas. Esse tipo de 
comportamento não deve ser encarado como novidade absoluta, 
pois “provavelmente sempre existiram pessoas que foram felizes 
neste mundo sem se importar com Igrejas – antes e depois que 
elas surgiram” (LUCKMANN e BERGER, 2004, p.48). 

Os processos modernos de pluralização diferenciam-se de seus 
anteriores não só por sua enorme abrangência, como também por 
sua velocidade; ou seja, enquanto englobam cada vez mais socie-
dades novas não continuam no estado alcançado nas sociedades já 
modernizadas em alto grau, mas tornam-se mais rápidos.
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O VIRTUAL E A CULTURA

A cibercultura (LEMOS, 2002) solta às amarras e desenvolve-se 
de forma onipresente, fazendo com que não seja mais o usuário que 
se desloca até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e 
os objetos, numa conexão generalizada.

O ciberespaço significa uma espécie de objetivação técnica do 
espaço de significação comum da humanidade, uma atualização do 
espaço virtual da linguagem e da cultura. Constatamos essa obje-
tivação técnica na profusão de imagens, músicas, blogs e outros 
modos de produção cultural próprios da sociedade contemporâ-
nea. No ciberespaço, as distâncias físicas parecem não importar, 
as diferenças e proximidades, embora contrastantes, são de ordem 
semântica. E as estruturas, que realmente alicerçam a cibercultu-
ra, são as distâncias semânticas. É no ciberespaço que o “eu” passa 
a ser desterritorializado em decorrência do fato de que ele vem, 
paulatinamente, se desligando da localização física, de uma clas-
se social, um corpo, um sexo, ou uma idade. Obviamente, conti-
nuaremos com nosso corpo orgânico, com sentimentos humanos, 
mantendo relações originadas na vizinhança física independente 
de classe ou faixa etária. Entretanto, nossa identidade estabelecerá 
vínculos de modo diferente com nossos conhecimentos, centros de 
interesse, habilidades sociais e linguísticas. Agora,o “corpo infor-
macional” que possuímos, é virtualmente onipresente, se define de 
acordo com sua localização no âmbito semântico. O espaço global 
acolhe os processos de inteligência coletiva das comunidades virtuais. 
Dele nasce a potência intelectual (de onde derivam as potências 
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econômicas, cultural, política, militar). Diante disso, então, surge 
uma questão: o que é esse espaço virtual? Vejamos o que Lemos 
define no fragmento abaixo:

‘O espaço virtual’ é apenas um outro nome da noos-

fera, isto é, a copresença de signos e ideias produ-

zidos pela cultura humana, assim como o conjunto 

infinito de maneiras de as organizar. Essas são as 

inteligências associadas dos autores-leitores-nave-

gadores do ciberespaço que produzem e atualizam 

o espaço virtual. Como as pessoas participarão [e já 

participam] de muitas comunidades e redes sociais 

on-line simultaneamente, e as explorarão em um 

grande número durante sua vida, essas comunida-

des trocarão fluxos de informação constantemente 

(LEMOS, 2010: 202-203). 

A tendência é que as nações sejam destituídas dos territórios 
físicos com o passar do tempo e se vinculem, progressivamente, às 
línguas, religiões, disciplinas, densidades de cooperação econômi-
ca ou intelectual, ao trabalho, ideias, paixões, músicas, ou seja, a 
tudo aquilo que pertença ao campo semântico e relacional, enfim 
às culturas. O lugar onde possamos ter nascido independente de 
ter sido no interior ou exterior das fronteiras, não mais será visto 
como um modo de definir nossa identidade. Em função dessa ques-
tão, Lemos (2010), prevê que essa migração das nações e das comu-
nidades de pertencimento para o mundo virtual da significação, se 
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intensificará, continuamente, à medida que a população mundial se 
tornar mais móvel, tanto do ponto de vista geográfico quanto cultu-
ral. Já iniciamos essa etapa com o crescimento acelerado das tecno-
logias e práticas ligadas à mobilidade. Diante da web planetária e do 
mercado acessível e transparente do ciberespaço, nota-se que surge 
uma nova civilização baseada em hiperlinks do ciberespaço. Nesse 
momento, podemos constatar que já estão e continuarão surgindo 
novas maneiras de construir as identidades das futuras gerações. 
A esse respeito, podemos observar o que diz Lemos:

Pode-se considerar o ciberespaço como uma “pós-

-cidade” virtual planetária, onde a diversidade já é 

mais exacerbada do que aquela das cidades físicas. 

Todos os tipos de imagens, músicas, textos, mun-

dos virtuais se entrecruzam aí, em línguas cada vez 

mais numerosas e nas direções do espírito cada vez 

mais divergentes. No futuro, a diversidade cultural 

tende a se acentuar. (LEMOS, 2010, p. 205).

Quando falamos em cultura é inegável que a experiência subjeti-
va atua nesse contexto, como o aspecto fundamental , pois fala daqui-
lo que se come, ouve e evidencia a diversidade da sociedade como um 
todo. O fato é que a diversidade efetivamente percebida, e a diversidade 
coletivamente criada, emergem com mais força, digamos assim, do que 
em séculos anteriores. Contudo, não precisamos temer a diminui-
ção da diversidade cultural. Nesse sentido, Lemos (2010), tranquiliza 
dizendo que, cada novo avanço d  a comunicação provocou uma 
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multiplicação de gêneros literários, artísticos, científicos e outros, 
indo, portanto, no caminho oposto ao dessa redução das diferenças. 
O ciberespaço não está isento dessa multiplicação. A criatividade cul-
tural (livros, filmes, música, espetáculos, presença na Web etc.) que 
se põe no mundo, é muito importante, até porque criar é uma manei-
ra melhor de reverter energia em favor de algo construtivo.

ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE UMA CORRENTE

Imagens 1 e 2: Uma visita da Virgem Maria: Que a paz esteja com 
todos vocês! 
Fonte: Correspondência Eletrônica.
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Antigamente, no mês de maio, era costume entre as pessoas 
católicas enviar uma imagem da virgem dentro de uma pequena 
caixa, que ia seguindo de casa em casa. Todas essas pessoas tinham 
muito orgulho em receber a imagem em suas casas. Era mesmo 

uma honra.
Em lembrança deste antigo costume, está sendo enviada hoje 
para você esta imagem da Virgem Maria, a fim de que ela passe 

para ajudá-la, caso você aceite.
Se você crê, ou não, será uma prova de amizade fazer seguir a 
mensagem, a fim de que a Virgem Maria viaje de casa em casa, de 
lar em lar, de escritório em escritório... Ela ficará bem se chegar 
onde alguém estiver precisando dela e ela possa ajudar... aliviar os 
problemas... Nossa Santa Mãe percorre o mundo inteiro levando 
embora nossas preocupações. Eu a envio a você, mas não a rete-
nha. Ajude a continuar seu caminho, levando o socorro a outras 

pessoas, pois há muitos que estão precisando dela agora. 

Boa Viagem, Nossa Senhora, Mãe querida!
Ilumine o caminho por qual passar!
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  Imagem 3 – Virgem Maria.
  Fonte: Correspondência eletrônica.

A descrição
Existem diversas correntes religiosas virtuais da Virgem 

Maria. Para essa pesquisa, no entanto escolhemos essa corrente 
que traz três imagens em seu conteúdo. A primeira (Imagem 1) é 
uma medalhinha que de um lado carrega a figura da Virgem Maria 
e do outro o Sagrado Coração de Jesus. A outra é uma representação 
visual com sutis distinções da Virgem da imagem anterior. As 
medalhinhas são unidas por uma fita azul, e é como se estivessem 
flutuando em um céu também azul, um céu limpo, com nuvens 
brancas e azuis, e no canto inferior, direito, da imagem, está o 



104

Correntes em rede: 
uma interpretação imagética e textual das correntes religiosas virtuais

Andrezza Lima de Medeiros / Maria Lucia Bastos Alves

número 1830. Uma das partes da medalha possui doze estrelas que 
estão dispostas no contorno oval de seu formato. No centro desta 
imagem, está uma cruz fundida a letra “M”, e abaixo dois corações 
vermelhos: um com uma flecha e outro sem.

Ao lado desta ilustração, vemos uma das imagens da Virgem 
que a mensagem comporta (Imagem 2). Nela se encontra uma 
mulher, com uma túnica branca e um manto azul celeste, que tem 
no rosto uma expressão serena. Cobrindo seus cabelos está um véu 
amarelo. Em sua cintura, encontra-se um pedaço de tecido azul que 
recai em um laço. Por trás e acima da cabeça da mulher, há a emissão 
que reflete uma luz dourada, bem como desuas mãos, porém desta 
parte refletede onde transparece um amarelo mais intenso.Sua 
face está levemente inclinada para baixo e para a esquerda. Aliás, 
a figura que vemos não está numa posição frontal, seu corpo está 
levemente voltado para a esquerda. Ela está de pé em cima de uma 
esfera na cor verde escuro. Entre a figura feminina e o globo, existe 
uma serpente também verde, na qual a mulher pisa. No entanto, seu 
rosto somente transmite tranquilidade. Acima, envolvendo-a até a 
altura dos braços, estão algumas palavras que formam um “arco”. 
O plano de fundo desta imagem é um céu que transmite paz, onde a 
cor azul predomina nas nuvens.

Na terceira imagem (Imagem 3), a Virgem Maria está numa 
posição frontal, com a cabeça levemente inclinada para a direita. 
Suas vestimentas são iguais as da imagem anterior (Imagem 2). O 
véu na cabeça desta terceira imagem é branco. Brancas, também 
são as nove estrelas que circundam esta mesma parte de seu corpo; 
bem como, a luz que suas mãos emitem. Em meio às nuvens e so-
bre o topo de uma esfera azul, ela está serenamente, com uma aura 



105

Correntes em rede: 
uma interpretação imagética e textual das correntes religiosas virtuais

Andrezza Lima de Medeiros / Maria Lucia Bastos Alves

branca, pisando em uma cobra verde. Esta imagem é toda construí-
da em tons de azul. A única cor que destoa em sua composição é 
a da cobra. No que se refere aos signos plásticos, ou seja, as cores, 
destacam-se o branco e o azul.

Após as ilustrações, destaca-se a presença de que há um texto 
que fala do costume de repassar a imagem da Santa dentro de uma 
caixa à casa das pessoas católicas, e que agora essa imagem está 
sendo enviada para ajudar quem a recebe. As palavras também di-
zem que será uma prova de amizade, passá-la adiante. No texto, se 
destaca a importância de não retê-la, porque pode socorrer outras 
pessoas que precisam dela.

Partindo dos ensinamentos de Joly (1994), percebemos que 
três tipos de mensagens constituem esta mensagem visual: uma 
mensagem plástica (Cores, formas,composição), uma mensagem 
icónica (figurativa), e uma mensagem linguística. A análise de cada 
uma delas e, posteriormente, o estudo da sua interação, provavel-
mente irá permitir a descoberta da mensagem implícita no con-
junto da corrente. 

A mensagem plástica 
Ponto de vista - Na segunda imagem da corrente, a Virgem 

está ligeiramente inclinada para a esquerda, e sua cabeça está 
voltada para baixo e para a esquerda. Enquanto, a terceira, está 
posicionada frontalmente, a quem vê a ilustração, embora sua 
cabeça esteja sutilmente inclinada para a direita. É como se esta 
representação da Virgem, estivesse um passo à frente da outra, 
parecendo, portanto, mais acolhedora.
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Forma – Quanto à forma, Balzac, em suas representações, consi-
dera como sendo aquilo que ela é em nós: apenas um artifício para co-
municar ideias, sensações, uma vasta poesia (MANGUEL, 2001, p. 29).

De acordo com Martine Joly a interpretação das formas, 
tal como a dos outros utensílios plásticos, é essencialmente 
antropológica e cultural. E, muitas vezes, impedimo-nos de 
transmitir a interpretação que é inevitável. Fazermos mentalmente, 
verbalizando-a, porque nos consideramos insuficientemente 
cultivados ou demasiado ignorantes no campo das artes plásticas 
para que nos autorizemos a fazê-lo.

Assim, para ver as formas organizadas numa mensagem visual 
(e compreender a interpretação que elas induzem), é necessário 
que nos esforcemos por esquecer aquilo que representam e olhá-
las só por si, com atenção.Em uma observação inicial da corrente 
da Virgem vemos que, a partir de uma associação clara e rápida, 
identificamos linhas curvas, formas redondas, feminilidade e 
suavidade. Os traços finos e suaves aliam-se a um plano de fundo 
em branco e azul, garantindo uma visão acolhedora da imagem.

Cores e a iluminação - A explicação das cores e da luz, assim 
como a das formas, é antropológica. A sua percepção, tal como 
toda a percepção, é cultural, mas talvez nos pareça mais natural do 
que qualquer outra, como se fosse dada.Esta mesma naturalidade 
nos dá uma chance para ajudar, no fim de contas, a interpretá-las. 
Realmente, nos diz Joly (p. 116-17), a cor e a iluminação têm sobre 
o espectador um efeito psicofisiológico, uma vez que opticamen-
te apercebidas e psiquicamente vividas (expressão do professor 
e pintor Kandinski), colocam o espectador num estado que se 
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assemelha ao da sua experiência primeira e fundadora, em matéria 
de cores e de luz.

Reportando ao nosso objeto de análise, identificamos que os 
tons das ilustrações são basicamente os mesmos. Branco é a cor da 
pureza, da inocência. Também está presente no céu, onde predo-
mina o azul. O verde está na cobra e na esfera da representação, da 
primeira Virgem. A tranquilidade das cores claras contrasta com a 
sobriedade do verde. Associações como estas, por mais evidentes 
que sejam no caso em análise, são, certamente, impulsionadas pelos 
signos icônicos. Como estas cores estão inscritas em um contexto 
onde se destacam motivos que remetem à religião, conferimos à 
imagem este significado. A circularidade icônica/plástica funciona 
plenamente nesta situação. 

A iluminação, nestas ilustrações, imita a luminosidade espe-
rançosa do céu de primavera, onde a luz não é tão intensa, quanto 
no verão, nem tão fraca, quanto no inverno. Os feixes de luz dourada 
emitidos, tanto pelas mãos, quanto pela cabeça da Virgem, remetem 
ao sagrado, às propriedades curativas e espirituais intensas, e se des-
tacam quando encontram a cor acolhedora do céu de cores claras.

A Mensagem Icônica
Os motivos - Na primeira ilustração da corrente, temos uma 

medalha com dois lados, em um, está uma mulher e do outro lado, 
dois corações, e um fio. Há, também, nuvens por trás dessa imagem. 
Depois percebemos a primeira das duas imagens da Virgem, onde 
há um manto, um véu, uma túnica, um laço, uma mulher, uma cobra, 
uma esfera e nuvens. Vale ressaltar, que ambas as representações da 
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Virgem, possuem a mesma descrição. Partindo desses elementos, 
temos então um tipo de deslocação do sentido, que se apresenta 
disposta da seguinte maneira:

Significantes 
Icônicos

Significados de 
primeiro nível

Conotações de segundo 
nível

1. Medalha Joia/ornamento Ornamento/Orgulho/
Proteção

2.Corações Amor Afeição/Sofrimento/Vida

3. Nuvens Céu Tranquilidade/Sacralidade

4. Manto Vestuário Vestuário/conforto/Calor

5. Véu Pureza Ornamento Pureza

6. Túnica Vestuário Vestuário/Conforto

7. Laço Ornamento União

8. Esfera Círculo Perfeição

9. Cobra Animal Perigo/Traição/Animal

10. Cordão/fio Ligação Vínculo/União

11. Mulher Feminilidade Maternidade

Figura 1 – Significados Icônicos.
Fonte: Elaboração própria.
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Retomando a imagem da Virgem Maria, constatamos a inten-
ção da primeira e da segunda ilustração por meio da explicação 
acima. Esse fato se dá, quando a santa está com o corpo e o olhar 
voltados para a esquerda e para baixo, de modo a não encarar o 
espectador. Assim sendo, ela é representada de maneira a convi-
dá-lo a ver seu espetáculo, querendo que ele imite suas qualidades 
celestiais. Já na segunda, onde ela está de frente para quem a vê, a 
finalidade é dar a impressão, de que há, entre a santa e o espectador, 
uma relação interpessoal, e por isso, mais próxima. 

Síntese da Mensagem Icônica - A análise da mensagem icônica 
evidencia que a interpretação dos motivos é feita por intermédio do 
processo da conotação. Trata-se de um processo ele próprio ampa-
rado por conotadores de diversas ordens: apreensões socioculturais 
dos objetos, dos lugares ou das posturas, e a além da autorreferência 
(A Virgem Maria). Observamos que esta interpretação é ancorada 
no saber do espectador e pode variar e dirigir-se para significações 
mais ou menos diferentes, distinguindo-se do reconhecimento puro 
e simples dos motivos que correspondem à descrição verbal da ima-
gem. O chamado reconhecimento simples não é suficiente para com-
preender a mensagem que com ele se constrói, mas que também o 
ultrapassa. Neste sentido, Manguel nos ajuda dizendo: 

Conforme Bacon sugeriu, infelizmente (ou felizmen-

te) só podemos ver aquilo que, em algum feitio ou 

forma, nós já possuímos imagens identificáveis, assim 

como ,só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, 

gramática e vocabulário já conhecemos (2001, p. 27).
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Na corrente analisada, os diferentes subsídios concorrem para 
associar uma determinada ideia, estereotipada — de pureza, de con-
forto, de aceitação, de maternidade, de cuidado e de calma, de do-
mínio tranquilo dos elementos —, a certo tipo de vestuário. Fala-se 
de um vestuário que pode ser usado por uma Santa, de acordo com 
nossa compreensão sociocultural, bem como por qualquer pessoa 
que pretenda se associar às suas qualidades.

Sobre dois elementos que se destacam na imagem da 
corrente, a auréola e o manto, Alberto Manguel nos dá pistas de 
como interpretá-los. Através de seu livro Lendo Imagens, ele diz: 
“A infinita compaixão de Maria é um dos atributos de sua santidade, 
uma santidade tradicionalmente simbolizada por uma auréola.” 
(MANGUEL, 2001, p. 31). Como vimos, atrás dela, em nossa ilustração 
da Virgem, há uma luz. O mesmo autor ainda diz:

Aos olhos do cristão, o efeito da auréola é inequí-

voco, um trocadilho visual conhecido desde os pri-

mórdios da Igreja cristã. No Império Romano tardio 

os raios de sol eram usados para coroar a cabeça de 

Apolo, o deus do Sol; essa imagem ardente tornou-

-se, primeiro, o emblema do imperador Constantino, 

o primeiro imperador cristão (um emblema que, 

posteriormente, Luís XIX, o Rei Sol, tomou empres-

tado, em Versalhes), e depois do próprio Cristo. Após 

Cristo, o Cordeiro de Deus, os anjos e todos os santos 

herdaram esse traço singular de divindade: a auréola 

radiante (MANGUEL, 2001, p. 70). 



111

Correntes em rede: 
uma interpretação imagética e textual das correntes religiosas virtuais

Andrezza Lima de Medeiros / Maria Lucia Bastos Alves

O referido autor ressalta o fato raro de uma particularida-
de artística ter se deslocado do Ocidente para o Oriente, uma vez 
que a auréola transitou pelo Oriente Médio e a Índia, indo, enfim, 
coroar Buda. Ele destaca, também, a importância da forma que 
a auréola adquire: (p. 71): “O círculo, a mais perfeita das formas 
geométricas, foi usado para simbolizar a perfeição do próprio 
Deus” (MANGUEL, 2001, p. 71). Ou seja, uma auréola quadrada e, 
portanto imperfeita, servia para adornar a cabeça de alguém ain-
da vivo, na época em que a pintura havia sido feita. Já as auréolas 
hexagonais, eram usadas para coroar figuras alegóricas.Como se 
vê, Ou ainda, a auréola pode ser um mero detalhe natural da pin-
tura que ajuda a identificar a santidade de nossa figura. 

De certa maneira, nós, os espectadores, que recebemos os 
indícios da identidade divina de Maria, através das cores e estilo 
de suas roupas. Sobre esse assunto neste sentido Manguel (2001, 
p. 79) afirma: 

A roupa de Maria se alterou no decorrer dos sé-

culos, abandonando certos valores simbólicos e 

adquirindo outros, mas a cor azul-celeste permane-

ceu com ela, como a deusa do céu. Ainda em 1649, o 

mestre de Velázquez, o artista espanhol Francisco 

Pacheco, na sua Arte da Pintura, defendeu que o 

manto de Maria deveria ser azul e de nenhuma ou-

tra cor (MANGUEL, 2001, p. 79).



112

Correntes em rede: 
uma interpretação imagética e textual das correntes religiosas virtuais

Andrezza Lima de Medeiros / Maria Lucia Bastos Alves

Com base na imagem, é possível constatar que o seu vestido 
(ou túnica) na ilustração é, aparentemente, feito com um tecido e 
corte simples, sem suntuosidade. A cor não foge as definições que 
os artistas plásticos de outrora delimitaram.A simplicidade referen-
te ao seu modo de vestir opõe-se a sua superioridade em relação às 
aflições terrenas, a ganância, a cobiça e ao mal que assolam a hu-
manidade. Parece estar ali, para solucionar os desafios e limitações 
dessa mesma humanidade. 

A MENSAGEM LINGUÍSTICA

Não é mais novidade que a mensagem linguística é prepon-
derante na interpretação de uma imagem como um todo, consi-
derando que ela seria particularmente polissêmica, isto é, poderia 
produzir numerosas significações diferentes que a mensagem lin-
guística deverá expor.

Ressalta-se, que mesmo sem entrar em detalhes sobre o deba-
te em torno da polissemia da imagem, remeteremos a alguns pon-
tos que enxergamos como essenciais. Simplesmente para isso, nos 
apoiamos na compreensão de que se a imagem é polissêmica é por-
que agrega, em si, uma grande quantidade de informações, a exemplo 
de qualquer enunciado longo. Observamos que a descrição de uma 
mensagem, independente de ser reduzida, demanda a construção de 
um enunciado consideravelmente longo e complexo, sendo ele mes-
mo detentor de numerosas informações e, por esse motivo, adquire 
um aspecto polissêmico. No que se refere à interpretação da imagem, 
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poderá ser conduzida de modo diferente, dependerá do fato dela es-
tar ou não relacionada com uma mensagem linguística e da maneira 
como esta mensagem — caso haja mensagem linguística — responde, 
ou não, à expectativa do interlocutor. Neste caso, o nome corrente, 
que tão rapidamente notamos, orienta a leitura da mensagem.

Lembremos Roland Barthes, citado por Joly (2009), que distin-
guiu na imagem publicitária diferentes tipos de mensagens, mas que 
podem ser utilizadas para todos os tipos de imagem, que tinha iso-
lado em sua análise a mensagem linguística, para, posteriormente, 
estudar o tipo de relação que ela poderia estabelecer com a imagem 
e o modo como orientaria a leitura. Para Barthes, apresentam-se dois 
casos principais de figuras, conforme a citação: (apud JOLY, p.127): 

[...] ou o texto tem, em relação à mensagem, uma função 

de âncora ou então tem uma função de substituição. 

A função de âncora baseia-se em deter essa corrente 

flutuante do sentido, resultado da inevitável polissemia 

da imagem, sugerindo o bom nível de leitura e o que deve 

ser priorizado entre as diferentes interpretações que 

uma única imagem pode proporcionar. A imprensa 

oferece exemplos cotidianos desta função de âncora 

da mensagem linguística, a que chamamos também a 

legenda da imagem. Enquanto a função de substituição 

surge quando a mensagem linguística vem integrar 

as carências expressivas da imagem, tornando-se 

sua  substituta.
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De fato, a despeito da riqueza expressiva e comunicativa de 
uma mensagem meramente visual (como evidencia a extensão da 
nossa análise), há aspectos que ela não pode dizer sem recorrer ao 
verbal, é o que constatamos após as definições de Barthes. 

No caso da corrente religiosa virtual da Virgem Maria, o texto 
assume, em relação à mensagem, uma função de substituição, pois 
existe para completar as necessidades expressivas da ilustração, 
agindo, portanto, com o intuito de troca, suprimento para dar sen-
tido a corrente em seu conjunto.

A Imagem das Palavras - A diferença de conteúdo é inicial-
mente marcada pelo grafismo, pela cor e pela disposição na página. 
A hierarquia mútua é apontada pelo tamanho e pela espessura das 
letras: altas e negras para o título, grossas e azuis para o texto que 
explica o motivo da corrente. O apelo visual alcançado, através da 
espessura das letras do texto, evoca uma leitura feita de cima para 
baixo. Seguindo a ordem do grande para o pequeno.

A escolha gráfica está profundamente vinculada à escolha 
plástica. As palavras possuem, indubitavelmente, uma significação 
de imediata compreensão, mas esta significação é colorida, pintada 
ou orientada, antes mesmo de ser percebida pelo aspecto plástico 
do grafismo (a orientação, a forma, a cor, a textura). Esse fato ocorre 
da mesma maneira que as preferências plásticas contribuem para a 
significação da imagem visual.

Na corrente que vimos, a escolha da cor provoca diferentes ti-
pos de associações interpretativas. O título é preto, o texto é predo-
minantemente azul, mas possui uma parte destacada em vermelho. 
Isso garante um tipo de declinação visual do texto, onde a pequenas 
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partes em vermelho ganham mais atenção, correspondente a mu-
dança de interlocutor. É então, que a relação com o implícito adi-
ciona sua significação: citamos três cores intensas que constituem 
a mensagem linguística e elas vão dialogar com a tranquilidade da 
ilustração. Justamente por ser seu oposto conseguem transmitir suas 
características à própria imagem. O texto recomenda o reenvio, mas 
a ênfase para esse feito está, também, na cor das palavras.

Síntese Geral - A síntese geral da mensagem implícita, cons-
truída por esta corrente, é agora fácil de ser feita. É direcionada 
ao leitor como forma de exercício para desenvolver sua percepção, 
retomando os aspectos de cada síntese parcial. 

Acreditamos ter mostrado como o conjunto de recursos da cor-
rente em análise leva a significação global de uma mensagem visual, 
uma vez que ela é construída pela interação de diferentes utensílios 
e de diferentes tipos de signos: plásticos, icónicos, linguísticos. A in-
terpretação destes variados tipos de signos dialoga com o saber cul-
tural e social do espectador, que é quem faz grande parte do trabalho 
de associações mentais. Este trabalho de elaboração associativa, tan-
to pode ser feito como não, ou apenas, ser feito parcialmente. Joly 
lembra que o trabalho da análise, que não é característica do leitor 
normal, incide, exatamente, em encontrar o maior número possível 
de solicitações em funcionamento, considerando o contexto e os ob-
jetivos da mensagem visual, e também o horizonte de expectativa de 
quem a recebe. Uma análise feita da maneira como fizemos permiti-
rá revelar as possibilidades de interpretação mais alicerçadas e mais 
coletivas, mas nem por isso é possível englobar toda sua totalidade 
ou variedade das explicações individuais.
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Ambicionamos, também, ter demonstrado o valor da mensagem 
plástica, independente de se referir à imagem ou ao texto verbal. 
Realmente, imaginamos muitas vezes compreender uma imagem 
na medida em que reconhecemos determinada quantidade dos seus 
motivos onde incluímos a mensagem linguística.

A análise da corrente da Virgem Maria revela que a parcela 
predominante dos seus conceitos de base, são os significados dos 
signos plásticos, mais do que os dos signos icônicos: calor, conforto, 
pureza, tranquilidade, união, aceitação, vida, amor que não estão 
presentes no elemento icônico, nem no linguístico. Estes concei-
tos são também sustentados por figuras de retórica, visual ou ver-
bal, que aparecem no sentido de argumentação da cumplicidade. 
Ou seja, mais do que convencer, a retórica pretende, neste caso, 
agradar e sensibilizar, na legítima tradição clássica. O que vemos é a 
imagem traduzida nos termos da nossa própria experiência.

REFLETINDO SOBRE AS CORRENTES

Anônimas ou coletivas, as correntes virtuais parecem dominar  
com eficácia os sistemas simbólicos religiosos proporcionados pela 
mídia.  Geralmente absorvidas  por  determinados  grupos de leigos, 
e adaptadas ao contexto em que estão inseridas, as correntes religio-
sas, de certa forma, traduzem a dinâmica do campo religioso. Como 
afirma  Bourdieu (2007), o campo  religioso é dinâmico, conflituoso 
e  possui lógica própria, ou seja, uma lei interna de funcionamen-
to.  Sua dinâmica sempre visará à busca do domínio do trabalho reli-
gioso por um conjunto de agentes especializados. Na medida em que 
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os especialistas forem conseguindo radicalizar esta separação entre 
eles e os leigos, a religião vai adquirindo cada vez mais um caráter 
de independência da realidade social em que vivem estas pessoas. 
Este fato seria a origem da impressão que os consumidores de bens 
de salvação têm de que a religião está acima do plano das relações 
humanas, ou seja, referindo-se apenas ao sagrado. 

A religião, enquanto fato cultural e no exercício da função so-
teriológica, faz parte de nossas vidas e de nossas experiências, sem 
sequer atentarmos para este fato. Nos templos católicos iniciou-se 
a disseminação dos “santinhos”, pedacinhos de papel com uma ora-
ção e imagem de um santo protetor que se propõe a ajudar os fiéis. 
Ao entrar numa Igreja católica, geralmente vemos uma mesinha 
com papéis, e é lá que estão depositados os “santinhos”, esperando 
serem pegos em uma quantidade considerável para, em seguida, se-
rem repassados como forma de compromisso de que o fiel cumprirá 
sua parte, difundindo àquele santo e sua prece. 

No entanto, com o advento dos novos meios de comunicação, 
as correntes religiosas passaram a circular. Vivemos em um tempo 
em que nada é fixo, constante e/ou estável. Diante da fluidez pós-
-moderna, as correntes encontram aceitação. Essa é uma maneira 
rápida e prática das pessoas exercerem, sua religiosidade. A dinâ-
mica e diversidades de maneiras como as mensagens circulam nas 
correntes, leva a uma revalorização de antigas práticas religiosas e 
a relocação do popular em cenários virtuais. É nesse cenário, onde 
acontecem as transformações sociais e reconfigurações de novos 
usos e consumos culturais propiciados por meio dos recursos au-
diovisuais.Desses recursos, fica constatado aqueles que mais se des-
tacam, como sendo a circulação das mensagens, o reconhecimento 
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do seu conteúdo, os elementos linguísticos e sua capacidade de in-
serção e/ou continuidade da vida cristã.

A tecnologia e as novas formas de interação social que vemos 
na atualidade, fazem com que as pessoas estejam sempre conectadas 
do ponto de vista tecnológico, comprometendo o contato direto e 
pessoal propriamente dito. Nesse caso, o que importa é estar sempre 
alerta, conectado às redes sociais, ao correio eletrônico, ao telefone, 
tudo ao mesmo tempo e com muita rapidez e eficácia. Por isso, é 
comum ouvirmos reclamações quando não se consegue acesso à 
internet. Sobre esse assunto, algumas pessoas consideram que, com 
isso, perdem um dia, que poderia ser produtivo. Estamos vivendo 
uma cultura do “tudo ou nada”, uma fase de extremos para quase 
tudo que nos cerca. Nesse universo, as pessoas não se interessam, ou 
não se ligam umas às outras, ou se interessam rápido demais. Vive-se 
um período de emoções intensas, de desafios pessoais recorrentes.

As correntes religiosas virtuais surgem como uma maneira 
rápida e eficaz, enquanto ferramenta que auxilia na consciência de 
que o receptor está cumprindo sua religiosidade. Através da apro-
ximação, entre religião e tecnologia, é perceptível que, embora a 
primeira tenha perdido um pouco o espaço que possuía na esfera 
pública, continua forte e vigente no âmbito privado, ou seja, ela 
continua tendo seu lugar. Na verdade, a tecnologia contribui para 
ampliar o quadro de fiéis, ou o caso das correntes religiosas virtuais 
atingirem mais receptores e, consequentemente, emissores. O que 
antes tocava apenas uma pessoa através do “santinho,” agora pode 
ser enviado para diversas, através do e-mail. Com um clic, o recep-
tor se torna também emissor. 
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O “santinho” sempre foi perpetuado por meio de uma “corren-
te”, e enquanto corrente, não deveria ser quebrada (interrompida), 
para que outrem alcançasse seu pedido. Essa é a mesma lógica que 
rege as correntes religiosas virtuais. O que muda é apenas o cená-
rio onde elas se difundem, um lugar que não oferece barreiras ou 
limitações, livre para quem quiser navegar, um espaço onde os fiéis 
podem praticar sua religiosidade sem levar em consideração o tem-
po. Basta acessar a corrente no momento mais conveniente e expli-
citar sua crença. Também não haverá julgamentos caso alguém se 
recuse a reenviar, pois ninguém saberá do ocorrido. Embora o texto 
seja coercitivo, e ameace com azar o futuro do receptor. Em meio às 
novas práticas que surgem em nosso cotidiano, é relevante ter em 
mente que as correntes religiosas virtuais e os santinhos coexistem 
no mundo apressado que habitamos. Logo, uma não exclui a outra. 
A versão virtual surgiu apenas para agregar um novo público que, 
não pode, não consegue, ou não tem tempo, de ir a um templo. 

Ao visualizar uma imagem sempre iremos associá-la com 
algo que já vimos e que a cultura se encarregou de colocar, direta 
ou indiretamente, em nosso imaginário. Nesse processo mental de 
recordações e lembranças é onde vamos buscar ferramentas para 
compreender o que determinada imagem quer nos dizer. A imagem 
é, antes de mais nada, uma comunicação. Nesse sentido, o texto da 
corrente além de comunicar também é imagem (textual); e quando 
se trata das correntes da Virgem Maria que agrega ambos, só pode-
mos fazer uma interpretação: a união desses mecanismos da comu-
nicação, o visual e o textual só contribuem para intensificar o apelo 
imagético do indivíduo que vê a corrente.
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RELIGIÃO TELEPSICOTERAPEUTIZANTE: 
PROGRAMA DIREÇÃO ESPIRITUAL

Débora Cristina Diógenes Andrade
Maria Lucia Bastos Alves

A presença católica na mídia com um novo estilo sacerdotal, as 
celebrações através de rádio e TV vem se configurando nas últimas 
duas décadas. Os primeiros padres a se destacar através dos meios 
de comunicação com o intuito de evangelizar, foram o Pe. Zezinho e 
o Pe. Joãozinho como fazendo parte de um primeiro momento. Pe. 
Zezinho com mais de 280 obras lançadas e mais de oito milhões de 
discos vendidos (BEZERRA, 2008, p. 132).

Mais recentemente, na década de 90 outro grupo se destaca 
como a presença de Pe. Antônio Maria, Pe. Zeca, Pe. Jorgão, e Irmã 
Inez, entre outros, destacando a presença marcante do Pe. Marcelo 
Rossi que passa a reconfigurar no cenário da Igreja e no imaginário 
social uma nova autoimagem do padre que antes se delineava pela sua 
postura fechada, autoritária e distante, com suas vestimentas padro-
nizadas. Esta imagem é substituída por jovens padres, mais alegres, 
abertos, próximos aos seus fiéis, um reflexo do Jesus jovem, amoroso, 
acolhedor e revolucionário. Com um enorme poder de comunicação 
fazendo uso da mídia para transmitir a palavra e evangelizar.

Não é só a mensagem doutrinária que é refletida neste cenário 
religioso através dos padres midiáticos, mas sim uma enorme capa-
cidade de mobilização emocional aos fiéis que buscam uma religião 
psicoterapeutizante como forma de solução para seus conflitos. 
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Esse novo modelo de padre através de sua liderança carismática 
proporciona um resgate dos fieis católicos a igreja. Segundo Weber 
o que importa na avaliação de uma liderança carismática é exata-
mente o modo como os adeptos ou os “carismaticamente domina-
dos” o avaliam, (WEBER, 1999, p. 159).

A religião terapeutizante aciona uma perspectiva de encon-
trar uma direção espiritual, uma porta para a saída de diversos 
problemas que são manifestados pelos telespectadores através de 
email e participação ao vivo pelo telefone. Os telespectadores en-
viam suas problemáticas e expressam suas dores, inquietações e o 
reflexo do mal-estar social.

Casseti e Odin (1990, p. 21) explicam que as práticas intera-
tivas através do discurso têm, entretanto características indivi-
duais, pois é nessa esfera do individual que se efetua o contato 
emocional não compartilhado, apesar de ser vivenciado em meio 
a um processo convival.

O enunciado transborda na fala para um sujeito impessoal re-
ferido de forma singular, “você” compactando todos os indivíduos 
que experienciam situações de problemas que podem ser converti-
dos no fiel a ser capturado pela interação telerreligiosa.

O discurso religioso tende a ser um discurso de não reversi-
bilidade entre os planos espiritual e temporal, é a voz de Deus que 
fala através do padre, há um desnivelamento na relação entre o 
pregador e o fiel, entre o locutor e o ouvinte. O pregador é do plano 
espiritual e o telespectador é do plano temporal, onde o mundo es-
piritual tem domínio sobre o mundo temporal. A assimetria confi-
gura uma verticalidade do discurso, ao autoritarismo, a uma forma 
de dominação (ORLANDI, 2007).
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 É necessária uma mabilidade para tecer com maestria o 
discurso religioso quebrando o verticalismo. A voz do pregador, 
no caso aqui do Pe. Fábio, ao mesmo tempo que, tende a ser for-
matada pelo texto bíblico e pelos dogmas da igreja, ele procura 
aproximar a linguagem divina da linguagem humana, rompendo 
as distâncias, fazendo uso de uma intertextualidade, buscando 
resignificar o discurso de múltiplas formas, trazendo para o con-
texto socio-histórico, fazendo ponte com a filosofia, a psicologia, 
a literatura e a cultura popular.

É a religião saindo dos espaços fechados, dos templos, das for-
mas institucionais e penetrando nos espaços comuns. Espaços esses 
agora configurados através do sistema midiático          , onde houver ape-
nas um sujeito ali estará a massa configurada, não necessariamente 
tem de haver reunião e ajuntamento, não tem que se expressar de 
forma física, mas na participação em programas de meio de comu-
nicação de massa (SLOTERDIJK ,2002, p. 19).

Segundo Sloterdijk:

A massa de ajuntamento tornou-se uma massa 

relacionada a um programa – e esta se emancipou, 

de acordo com a definição, da reunião física num 

local comum a todos. Nela, como individuo, se é 

massa.  Agora se é massa sem que se veja os outros. 

A consequência disso é que a sociedade de hoje – 

ou se pode dizer: as pós-modernas – não mais se 

orientaram primariamente pelas suas próprias 

experiências corporais, mas se observam apenas 

por meio de símbolos  das comunicações de massa, 
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de discurso, modas, programas e celebridades. Aqui 

o individualismo de massa de nossa época tem o 

seu motivo sistêmico. É o reflexo daquilo que hoje, 

mais do que nunca, é massa, também sem se reunir 

como o tal.

Entre os programas que proporciona esta interação telerreli-
giosa no sentido de buscar oferecer aos fieis um direcionamento 
para seus problemas, escolhemos para este trabalho o programa 
Direção Espiritual que tem como apresentador o Pe. Fábio de Melo.

Fábio José de Melo Silva nasceu na cidade de Formiga (Minas 
Gerais), no dia 3 de Abril de 1971, fruto da união de Dorinato Bias 
Silva e Ana Maria de Melo Silva, tendo 7 irmãos. Ainda criança des-
cobriu o seu dom e tratou de conduzí-lo para causa humanística, 
colocando o seu talento de cantor, compositor e poeta, em prol da 
evangelização. Padre Fábio de Melo fez o primeiro grau na Escola 
Estadual Abílio Machado, em Formiga – MG, o segundo grau no colé-
gio Nossa Senhora de Lourdes em Lavras – MG e o terceiro grau, em 
filosofia, na fundação Educacional de Brusque, em Santa Catarina.

No dia 15 de Dezembro de 2001, em sua cidade natal, na Igreja 
Matriz de São Vicente Ferrér, foi ordenado sacerdote pela imposi-
ção das mãos e oração consecratória do Arcebispo Metropilitano de 
Palmas-TO, Dom Alberto Taveira Corrêia, após 16 anos de formação 
nos seminários Dehonianos. Formou-se em teologia na Faculdade 
Dehoniana em Taubaté, fez pós-graduação em educação no Rio 
de Janeiro e mestrado em Belo Horizonte, junto aos jesuítas, no 
Instituto Santo Inácio – ISI.  É mestre em Teologia Sistemática.
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Padre Fábio de Melo é escritor, professor, cantor, compositor, 
apresentador do programa Direção Espiritual e dedica-se inteira-
mente ao trabalho de evangelização por meio da arte. Ele já gravou 
vários discos e em maio de 2009 chegou a marca de mais de um 
milhão de discos vendido. Já publicou vários livros de sua autoria e 
um em parceria com Gabriel Chalita. É um homem de um carisma 
capaz de penetrar na alma humana com uma facilidade incrível. 
Seu jeito singular de ser é a sua marca, uma mistura de irreverência 
e consagração a Deus.

 Sua forma de ser, de se apresentar e de se vestir nos faz per-
ceber o lado humano do sacerdote que acaba gerando uma empatia 
com seus telespectadores que num primeiro momento questionam: 
Ele é um padre? Aquele homem sem paramentos, falando numa lin-
guagem informal, irreverente e acolhedora acaba ganhando cada 
vez mais adeptos que se identificam com sua forma mais suave de 
falar o discurso religioso, com palavras simples, mas sábias ele aca-
ba conquistando um público cada vez maior e heterogêneo até mes-
mo no que se refere à crença religiosa, uma vez que recebe cartas de 
pessoas das mais diversas religiões. Seu discurso não é um discurso 
punitivo, mas sim um discurso afetivo, que não deixa de exercer o 
poder e trazer a luz dos valores católicos, mas que ao mesmo tempo 
é um discurso de resgate.

O sentido de uma imagem visual é ancorado pelo 

texto que o acompanha, e pelo status dos objetos, 

tais como alimento ou vestido, visto que sistemas 

de signos necessitam “a mediação da língua, que 
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extrai seus significantes e nomeia seus significados 

(BAUER, 2002, p. 321).

O programa direção espiritual vai ao ar todas às quartas-fei-
ras no horário das 22h:30 às 23h:30 pela TV canção Nova, canal 23 
a cabo ou 45 em canal aberto, e é reprisado nas segundas-feiras a 
uma hora da manhã. O programa tem duração de uma hora com 
intervalo de cinco minutos e tem como objetivo dar um direciona-
mento espiritual aos telespectadores que enviam e-mails com os 
mais variados questionamentos sobre seus problemas existenciais. 
Os telespectadores também podem participar ao vivo através de te-
lefonemas. A abertura do programa se dá através de algumas cenas 
que se interpenetram, cenas de pessoas caminhando, cenas de pe-
gadas na areia. Ao serem mostradas as cenas vão surgindo algumas 
palavras como, conforto, esperança, busca e sentido, por fim apa-
rece a última cena que é um pôr do sol e a bifurcação de caminhos 
a serem seguidos e o nome Direção Espiritual. Todas as cenas se 
passam com um fundo musical suave.

O cenário do programa vai se construindo aos poucos e pode-
mos compará-lo a um setting terapêutico com um clima de harmo-
nia e a presença de um divã. A única imagem que lembra o sagrado 
é uma imagem de Pietá. Está imagem é uma obra de Michelangelo, 
cuja obra original encontra-se na Basílica de São Pedro. Nesta ima-
gem Nossa Senhora segura Jesus morto sobre seu colo. Está imagem 
é uma das prediletas do Pe. Fábio e representa as inúmeras mães 
que perderam seus filhos. Mães que encontraram um pouco de con-
forto para suas perdas através do programa. 
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O programa inicia-se com o Pe. Fábio cantando uma de suas 
músicas e em seguida ele faz uma saudação aos telespectadores e 
também à plateia que está no auditório que fica na Canção Nova. 
As pessoas do auditório não podem participar. Para quem assiste lá 
ao vivo é necessário silêncio absoluto e é proibido o uso de máqui-
nas fotográficas durante a transmissão do programa uma vez que 
o programa é transmitido ao vivo e pode provocar alterações na 
transmissão da imagem. Pe. Fábio após a saudação começa a fazer 
uma reflexão sobre algum tema. Toda sua fala durante o programa 
é acompanhada por um fundo musical de um órgão que tem como 
músico o Cristian. A música cantada pelo padre e o fundo musical 
tocado pelo Cristian durante todo o programa aciona no telespecta-
dor uma mobilização interna preparando o telespectador para a fala 
do Pe. Fábio. Segundo Bauer (2002, p. 249) “Até mesmo a descrição 
sonora aparentemente mais direta e neutra pode estar implicada 
em um conjunto completo de diferentes atividades, dependendo do 
contexto interpretativo”.

Após a reflexão feita pelo Pe. Fábio ele inicia a leitura de 
alguns emails e cartas previamente selecionados pela produção. 
Estes emails são referentes a diversos tipos de assuntos abordados 
pelos telespectadores. São desabafos, questionamentos, dúvidas e 
palavras de agradecimento pelo programa. No segundo bloco ele 
procura responder a mais alguns emails e em seguida abre espaço 
para participação ao vivo do telespectador através de telefonema. 
Serão no máximo selecionadas duas pessoas para essa participa-
ção ao vivo. Essa seleção é feita pela produção, geralmente são 
escolhidas pessoas que estão extremamente angustiadas com his-
tórias muito mobilizadoras.
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A maioria dos discursos realizados no programa Direção 
Espiritual são relacionados ao tema do relacionamento, por isso 
escolhi este tema para análise, bem como este tema tem sido bem 
aprofundado pelo Pe. Fábio de Melo que lançou um livro cujo titu-
lo é: Quem me Roubou de Mim: o sequestre da subjetividade e o desafio 
de ser pessoa. 

 Pe. Fábio de Melo conduz o programa no sentido de dar um 
direcionamento psicológico e espiritual aos telespectadores atra-
vés de uma linguagem polissêmica. Num clima de oração, reflexão e 
acolhimento o Pe. Fábio aborda diferentes temas atuais. O discurso 
do Pe. Fábio não busca apenas evangelizar por meio da mídia, mas 
proporcionar um processo de cura interior relacionados aos temas 
utilizando-se de uma linguagem de autoajuda para poder permear 
na subjetividade, apoiado por um discurso da psicologia de escolhas 
sobre si, ao passo em que evidencia paradoxalmente uma religião 
firmada em dogmas inquestionáveis e determinismo teológico.

O Pe. Fábio vai articulando a relação do telespectador com o 
sagrado. Não se trata de uma mediação na qual ele é apenas por-
ta voz, mas um operador visando buscar uma luz para orientar o 
outro no seu problema no intuito de minorar os sintomas de seus 
sofrimentos. Este percurso se dá não só pela esfera do divino, mas 
da cura psicológica uma vez que o programa Direção Espiritual se 
apresenta como um serviço de aconselhamento, com seu dispositi-
vo de escuta tratam, entretanto de legitimar através de um modelo 
terapêutico a sua singularidade.

Através da análise do discurso podemos observar o processo 
midiático como estratégia de permear a religião na esfera pública 
observando com vai sendo construído um novo enfoque através da 
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religião. A viabilidade de conectar-se com os fieis através da mídia 
através de um trabalho psicologizante não só fundamentado nas 
questões de doutrinação, mas perpassando pelo viés da subjetivida-
de de cada um, no mundo das emoções e dos significados. “Para que 
aprendamos a usar as palavras é necessário descobrir a realidade 
estrutural e ‘espiritual’ da língua” (ALVES,1999, p. 18).

Pe. Fábio sai do jargão de um poder repressor de um Deus pu-
nitivo e castrador e penetra na linguagem docilizada de uma forma 
íntima e afetiva. Através da complexidade dos discursos midiáticos 
alicerçados no contexto emocional ele proporciona um espaço para 
que a catarse se estabeleça. 

Para análise desse trabalho foram escolhidos 11 discursos do 
Pe. Fábio sobre relacionamentos afetivos, especificamente os rela-
cionamentos amorosos. Os telespectadores falam dos seus conflitos 
nos relacionamentos. Relacionamentos esses que são marcados pela 
fragilidade, pela falta de sustentação e de compromisso, reflexo de 
uma modernidade permeada pela virtualidade e o consumismo, 
pela oferta e pela procura dos relacionamentos como mercadoria 
pronta e descartável.

Numa cultura consumista como a nossa, que favo-

rece o produto pronto para uso imediato, o prazer 

passageiro, a satisfação instantânea, resultados que 

não exijam esforços prolongados, receita testada 

garantia de seguro total e devolução do dinheiro. 

A promessa de aprender a arte de amar é a oferta 

(falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente 

que seja verdadeira) de construir a “experiência 
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amorosa” à semelhança de outras mercadorias, que 

fascinam e seduzem exibindo todas essas caracte-

rísticas e prometem desejo sem ansiedade, esforço 

sem suor e resultados sem esforço. (BAUMAN, 2004)

Não se tem tempo para aprender a amar, para aprofundar as 
relações, as relações agora são virtuais e simples de ser deletadas.

Diferentemente dos “relacionamentos reais”, é fá-

cil entrar e sair dos “relacionamentos virtuais”. Em 

comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e 

confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis 

de usar, compreender e manusear. Entrevistando a 

respeito da crescente popularidade do namoro pela 

Internet, em detrimento dos bares para solteiros e 

das seções especializadas dos jornais e revistas, um 

jovem da Universidade de Bath apontou uma vanta-

gem decisiva da relação eletrônica: “Sempre se pode 

apertar a tecla de deletar”. (BAUMAN, 2004, p. 13)

“As relações não se identificam mais com a tradicional frase 
“até que a morte os separe”, e até mesmo a frase mais utilizada e 
adequada a esses tempos da pós-modernidade:” que seja infinito 
enquanto dure” já não cabe, pois este infinito não tem tempo de ser 
vivenciado uma vez que a durabilidade pode ser instantânea.

Ao responder a respeito das inseguranças e sofrimentos nos 
relacionamento Pe. Fábio se reporta a reflexão de Bauman sobre os 
amores líquidos, reflexo dessa pós-modernidade.
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Telespectadora:

Pe. Fábio, Porque estes tempos são de tantas insegu-

ranças? Porque sofremos tanto nesses dias de hoje, 

com as nossas inseguranças nos relacionamentos, 

nas amizades, nos namoros, nos casamentos, en-

fim. Estamos todos imersos em uma grande rede 

onde as pessoas se descartam com tanta facilidade?

 Pe. Fábio:

Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje 

nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem 

um polonês um sociólogo polonês que se chama 

Bauman. O sobrenome dele é Bauman, Zygmunt 

Bauman, ele fala dos relacionamentos líquidos. Se 

você tiver disponibilidade e paciência, é um livro 

um pouco mais complicado, mas ele tem um livro 

dele que se chama Amor Líquido, justamente para 

mostrar isso. As pessoas não estão conseguindo 

mais estabelecer laços duradouros, e ela fica naquele 

impasse. Ela tem necessidade de ter alguém para a 

vida inteira, mas na hora que ela percebe que o outro 

tá querendo ela para a vida inteira ela já escapole. 

“Eu quero, mas não quero tanto assim, eu quero, mas 

eu quero continuar livre”. É aquela velha historia né: 

“Eu quero, mas...”. É aquela velha historia [...]
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[...] Nós estamos nos descartando com muita faci-

lidade e isso, essa insegurança ela vem pelo campo 

afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem 

para os seus relacionamentos de amizade porque 

você não sabe quanto tempo você tem as pessoas. 

Pode observar [...]

Observe que ele se refere à dificuldade de manter laços 
duradouros, mas ele não impõe um discurso de dominação. Não 
faz colocações do tipo: o verdadeiro cristão não pode ser assim, ou 
que é pecado se relacionar sem compromisso. Pe. Fábio vai refletindo 
sobre a falta de intimidade e de aproximidade, ele vai incentivando 
o telespectador no sentido de ir buscar aquilo que se almeja que 
é ter uma relação mais duradoura. Vai orientando no sentido de 
que se deve dar mais tempo para se cuidar desses vínculos que 
estabelecemos. Procura alertar também para que não deixemos 
que o espírito da pós-modernidade nos deixe sentir como algo 
descartável. Ele neste ponto está fazendo com que o outro desperte 
para não sentir-se objeto e comece a se resgatar, a estabelecer uma 
nova postura e valorizar-se.

Pe. Fábio:

A falta de intimidade, a falta de proximidade, faz 

com que os laços se percam no tempo. Infelizmente, 

agora como é que nós vamos mudar isso, ficando 

mais concreto nos nossos relacionamentos, tiran-

do mais tempo para estabelecer vínculos, cuidan-

do desses vínculos para que eles durem um pouco 
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mais, não descartem as pessoas por poucas coisas. 

E este espírito está dentro de nós. Às vezes nós so-

mos tão práticos nas relações com as pessoas, com 

os papéis, não serve mais a gente joga fora no lixo, 

não, a gente não pode fazer isso. Se por ventura 

esse espírito pós-moderno está tomando conta de 

nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos con-

tinuar levando, fazendo as coisas desse jeito.

Toda essa percepção de um relacionamento sem sustentação, 
reflexo de uma “modernidade líquida”. Outro ponto principal que 
o Pe. Fábio dá ênfase é em relação ao sequestro da subjetividade. 
No seu discurso ele faz a comparação entre uma vítima nas mãos 
do sequestrador e como as pessoas se deixam ser sequestradas nas 
suas relações afetivas. Esse tema sobre o sequestro da subjetividade 
é um dos temas mais explorados pelo Pe. Fábio, tema este que se 
tornou o título do seu segundo livro: Quem Me Roubou de Mim: o se-
questro da subjetividade e o desafio de ser pessoa.

Telespectadora:

Pe. Fábio gostaria de perguntar, estou lendo o seu 

livro e estou nele pela metade. É possível que nos 

sejamos os principais sequestradores de nossa sub-

jetividade? Digo isso, pois eu estava me perguntando 

sobre os meus sequestradores, tentado os identi-

ficar, porém ao identificá-los passei a detectar que 

em todos os meus maiores sequestradores, no fundo 

quem permitiu ser sequestrada fui eu mesma.
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Pe. Fábio:

Com certeza você tem toda razão minha filha, so-

bretudo no momento que a gente permite a condi-

ção de vitima. Um detalhe importante do sequestro 

da subjetividade é a condição de vitima. No momen-

to em que a pessoa perde a autonomia, é aquilo que 

nós falávamos no inicio. Quando você permite que 

o outro faça de você o que ele quer. Porque na ver-

dade, todo relacionamento é sempre autorizado. 

[...] Nós estamos sofrendo com os relacionamentos 

que nós estamos vivendo, mas a gente esquece-se de 

perguntar qual é a minha culpa nessa história? E ai 

o sequestro da subjetividade é uma autorização que 

nós damos. Quando você permite que o outro lhe 

trate do jeito que ele bem entende. Quando você não 

levanta a sua voz para dizer: olha do jeito que está 

não dá, eu preciso ser respeitada como pessoa [...]

Podemos observar no discurso a sua forma argumentativa de 
insistir na condição de dar um basta em relação à forma como ela 
se permite ser tratada pelo marido. Em se deixar permanecer no 
lugar da vítima.

Permanecendo no lugar da vítima ela dá autoridade ao outro. 
É um trabalho psicológico mesmo que ele está fazendo. Fazer o ou-
tro responsabilizar-se, sair do papel de passividade e se resgatar, 
tomar posse de sua condição de pessoa. O discurso do Pe. Fábio não 
é um discurso de conformação, de lamentação, mas de reflexão 
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sobre o limite que ela está dando ao outro, é um discurso de resgate 
da autoestima, de respeito e amor próprio, isto é um trabalho de 
cura interior, que está sendo internalizado e integrado não só nesta 
telespectadora, mas em tantos outros telespectadores que se iden-
tificam com está mesma realidade.

Num outro discurso intitulado Agressões a Personalidade, Pe. 
Fábio enfatiza novamente esta condição de vítima na relação e par-
te para um alerta em relação a um dos problemas mais graves nos 
relacionamentos, a realidade da agressão física que atinge tantas 
mulheres em nossa sociedade.

Neste contexto ele entra numa perspectiva de exterioridade, 
segundo Foucault

Não passar do discurso para o seu núcleo interior 

e escondido, para o âmago de um pensamento ou 

de uma significação que se manifestariam nele; 

mas, a partir do próprio discurso, de sua aparição 

e de sua regularidade, passar as suas condições 

externas de possibilidade, àquilo que dá lugar à 

série aleatória desses acontecimentos e fixa suas 

fronteiras. (FOUCAULT,1971, p. 53)

Essas novas fronteiras é expandir esse alerta contra a violência 
doméstica, proporcionando assim um trabalho de conscientização, 
um trabalho social.

Telespectador:
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Pe. Fábio, eu sei muito bem o significado de não ser 

coisa nenhuma. Meu marido me demoliu na lua de 

mel. O quarto deixou de ser quarto e se transformou 

numa enfermaria. Foram anos rastejando ao lado 

dele até poder ficar em pé novamente. Como o cale 

a boca era constante fazia da música uma aliada. Eu 

ouvia as canções e nas letras eu procurava pistas 

que Deus pudesse me deixar. Assim, despercebido 

aos olhos dele o alicerce ia sendo reconstruído aos 

poucos, lentamente. Sua canção tocou no dia que a 

tão temida porta finalmente foi aberta. Com o tem-

po e com o auxilio de amigos declarados e velados, 

consegui passar por toda a minha vida e fazer dela 

um novo coração. Hoje ele transita pela minha casa 

porque é o pai dos meus filhos, mas pelo meu cor-

po nunca mais. Coincidência ou não, no dia inter-

nacional da mulher recebi a visita de uma amiga, 

ela estava triste e reclamando da vida, então fui ao 

meu quarto, peguei o seu livro, quem me roubou 

de mim e dei para ela de presente. Muito difícil que 

antes de você me sentiria com tanto valor. Sua ben-

ção e um grande abraço, Ana.

No discurso de Ana ela fala que deu o livro dele de presente 
para uma amiga e afirma que seria muito difícil que antes de 
conhecê-lo ela se daria tanto valor. Ainda fala que as músicas por ele 
cantadas ajudaram a refletir a mensagem de Deus para sua vida e a 
reconstruir seu alicerce, provocando uma mudança de postura no 
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seu comportamento até que ela não permitiu mais que o se esposo 
transitasse pelo seu corpo. Essa colocação de Ana estabelece uma 
credibilidade ao discurso do Pe. Fábio. 

Pe. Fábio:

Ô minha filha, muito obrigado, muito obrigado mes-

mo, eu acho interessante porque essa partilha da 

Ana é muito sincera né, como que uma mulher já 

na primeira noite de núpcias né, tem todo o seu so-

nhos de esposa, de futura mãe demolida por causa da 

agressão de um homem, veja bem que ela já conhe-

ceu a violência do marido na primeira noite. E esse 

é o problema minha gente que tem acompanhado 

muitas mulheres por este Brasil, por este mundo a 

fora, a violência doméstica [...]

[...] O agressor rouba aquilo que ela tem de mais 

sagrado que é a autoestima, a confiança, a cora-

gem, e quanto mais vítima ela está maior o poder 

do agressor sobre ela. Por isso que eu sempre digo, 

grandes violências começam com pequenos gestos 

de violência. Só que tem um detalhe, se você permi-

te o primeiro tapa e fica calada, você autoriza o seu 

agressor a dar o segundo. Se você recebe o segun-

do e continua calada, você está autorizando o seu 

agressor a dar o terceiro. Eu particularmente penso 

que agressão familiar é caso de polícia. [...]

[...] Muitas vezes a mulher passa por tudo isso cala-

da porque elas têm medo de denunciá-los. 
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[...] Ana você tem toda razão ao dizer que o seu ma-

rido não tem mais o direito de transitar pelo seu cor-

po, não tem o direito. Se ele não sabe passar por você 

da maneira como você merece que ele passe, com 

respeito, com carinho, com afeto, então ele não tem 

de passar de jeito nenhum. É direito seu minha filha 

querer a qualidade do seu casamento. E muitas vezes 

minha gente se nós não fazemos essa denúncia ao 

contexto familiar, nós jamais estaremos fortificados 

e fortalecidos para vencer esta dificuldade [...]

Pe. Fábio faz um alerta através deste discurso para uma mu-
dança de comportamento que necessita acontecer. Esse alerta é um 
grito que ecoa no silêncio velado de tantas mulheres que não per-
mitem expor suas agressões sofridas por seus maridos e continuam 
sendo violentadas todos os dias. Na sua resposta a Ana ele se refere 
à perda da autoestima e enfatiza de forma diretiva que a violência 
não pode mais ser velada. Ela tem que ser denunciada. É um discur-
so defensivo e diretivo. 

Em seguida ele reafirma que o marido não tem mais o direito 
de transitar pelo corpo da esposa se ele não sabe respeitá-la. Pe. 
Fábio não entra num discurso de que Ana tem o dever enquanto 
cristã de perdoar o marido e de que a mesma na condição de esposa 
tem a obrigação de manter sua vida sexual com o esposo. O que o 
padre mais enfatiza é o resgate do respeito, da autoestima, do afeto, 
da qualidade da relação. Ele procura despertar em Ana o valor que 
ela tem enquanto pessoa, dessa forma Pe. Fábio vai penetrando na 
intimidade do outro, nesta subjetividade que é um espaço sagrado 
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de cada um. Ele procura devolvê-la a ela mesma, enfatizando a 
importância de valorizar-se, de voltar a ter amor por si próprio. 
Ele não ecoa um discurso de dar a outra face, mas sim faz uma re-
flexão no sentido de orientar para que seja denunciada a violência 
doméstica. Uma das características desse discurso segundo Focault 
(1971, p. 248) que é a “orientação da ação”, ele faz deste discurso 
uma prática social, o discurso não corre num vácuo social.

Pe. Fábio citando Martin Buber faz uma reflexão sobre as rela-
ções que humanizam e as relações que objetificam:

[...] Martin Buber, um grande filosofo personalista, 

ele fazia uma distinção muito interessante nas re-

lações que humanizam e nas relações que objetifi-

cam. O quê que é uma relação objetal? É quando eu 

estou diante de alguém que eu enxergo como um 

objeto. O objeto eu posso fazer o que eu quero com 

ele, ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira 

e quebrá-la, eu posso jogá-la fora, eu posso gritar 

com ele e não vai alterar em nada o que essa cadeira 

é porque ela é um objeto. Agora a partir do momen-

to em que eu trato aquela pessoa como se ela fosse 

um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu 

estou então desumanizando a relação [...]

E isso acontece muito nas relações, o outro cedeu seu lugar de 
humano que tem sensibilidade, sentimento, amor próprio, respeito 
e passa a se perceber como objeto. Como objeto somos descartáveis 
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e sem valor. Como podemos ser amados sem termos valor, só se ama 
o que temos respeito e admiração. Para onde vai à relação em que 
ambos não se admiram, se desumanizam?

No final deste trecho do discurso Pe. Fábio começa a refletir 
como as palavras podem ser usadas como forma de desumanizar 
e esse é um dos cuidados que o próprio Pe. Fábio demonstra estar 
atento no seu discurso.

Num outro trecho de outro discurso ele toca novamente nesta 
questão quanto ao cuidado com o que e como falar. Ele faz uma re-
flexão sobre o cuidado do discurso, sobre o discurso autoritário que 
desencadeia o medo ao invés do respeito, principalmente fala sobre 
o discurso agressivo e termina enfatizando que a ternura não tira a 
autoridade de ninguém:

[...] Quantas vezes na sua vida você se sentiu vitima de 

alguém por causa do discurso. Um discurso autoritá-

rio sobre você. Quantas vezes você temeu as pessoas 

ao invés de respeitá-las, porque aquele discurso era 

agressivo. Não agredia seu corpo, mas agredia a sua 

alma, agredia sua autoestima, agride a sua capacidade 

de amar a você mesmo [...] Ternura não retira a autori-

dade de ninguém não, ao contrário, ela concede cada 

vez mais a autoridade. Grito não convence ninguém 

de nada. Nós não gostamos que gritem com a gente, e 

infelizmente às vezes é o nosso jeito de falar [...]
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E é dentro desta perspectiva que Pe. Fábio tece a teia de seu dis-
curso em direção a subjetividade de cada telespectador. Com uma 
ternura singular sem perder o poder e a força de seu discurso, con-
segue mobilizar através da emoção. Emoção que ele provoca no 
outro, mas emoção que também é dele. Através de suas expressões 
como a alegria transmitida, o sorriso, as imitações relacionadas a 
pessoas de sua intimidade como quando se refere à mãe, seja o seu 
olhar terno ou até mesmo o choro que muitas vezes ele não conse-
gue segurar. Não são raras às vezes em que ele não consegue con-
ter o choro em seus programas. Quando ele fala que é movido pela 
emoção isso é real para o telespectador que o acompanha. A sua 
própria história muitas vezes contada por ele provoca uma sensibi-
lização e uma confiança para quem escuta o seu discurso.

Segundo Focault (1971, p. 28)

Pede-se que o autor preste contas da unidade de 

texto posta sob seu nome: pede-se-lhe que reve-

le, ou ao menos sustente, o sentido oculto que os 

atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida 

pessoal e suas experiências vividas, com a história 

real que os viu nascer. O autor é aquele que dá á in-

quietante linguagem da ficção suas unidades, seus 

nós de coerência, sua inserção no real. 

Em vários de seus discursos não são raras às vezes em que ele 
cita sua vida e sua história como exemplos: Ao colocar sua própria 
experiência como humano ele tece mais solidamente este encontro 



143

Religião telepsicoterapeutizante: programa direção espiritual
Débora Cristina Diógenes Andrade / Maria Lucia Bastos Alves

com o telespectador, sai do discurso distante e hierárquico do poder 
do clero e entra na intimidade da relação com o outro não deixando 
é claro de através dessa relação conquistar mais fiéis, adeptos ao ca-
tolicismo. O discurso religioso tem a capacidade intrínseca de tocar 
a essência de cada ser, na individualidade mais profunda, ao mesmo 
tempo em que o resgata como peça de uma coletividade em busca 
de um sentido maior (ALVES, 1999).

 É numa perspectiva de Deus enquanto amor que Pe. Fábio 
nos convida a viver um Cristianismo, como busca de vida interior: 
É nesse discurso profundo, mas doce, revestido de uma linguagem 
sensível que ele traz à tona a forma de seduzir o telespectador, pro-
curando resgatar através de um mergulho profundo na essência de 
cada um. Não é um discurso punitivo, impositor, que obriga o te-
lespectador a rever suas culpas, é um discurso que convida o outro 
a viver um cristianismo que o faz se tornar mais leve, valorizado e 
amado, humano e divino, apontando uma direção para a transfor-
mação no sentido de que cada ser pode renascer para uma nova 
forma de viver no mundo, explorando seus potenciais e seu cami-
nho a ser seguido, além é claro de proporcionar ao fiel a busca do 
encontro pessoal com Deus. 

Durante a entrevista com o Pe. Fábio ele confirma essa pers-
pectiva do discurso que não tem a intenção de ser verticalizado, que 
é uma tentativa de estabelecer vínculo, de chamar o outro para uma 
conversa e não uma imposição de uma ideia.
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CONSIDERAÇÃO FINAL

Diante do trabalho realizado podemos concluir que o progra-
ma direção espiritual, cujas diretrizes são eminentemente religio-
sas (e que se mostram até no fato da condução ser de um padre 
católico e não um leigo seguidor dessa religião) aparece no vácuo 
deixado pela “tecnologia do sagrado” e se apresenta de uma forma 
moderna apontando também o sujeito como “detentor da verdade 
sobre si” utilizando-se de uma linguagem de auto-ajuda para poder 
permear na subjetividade, apoiado por um discurso da psicologia 
de escolhas sobre si, ao passo em que evidencia paradoxalmente 
uma religião firmada em dogmas inquestionáveis e determinismo 
teológico. Seu discurso é um discurso que traz a realidade do outro 
para ser reconfigurada ao mesmo tempo em que se dispõe a trazer a 
sua própria realidade para se mostrar humano e chegar mais perto 
do sujeito que o escuta, o seu interlocutor, o seu telespectador, o fiel 
que se aproxima dele e reaproxima da igreja, sentindo que pode ser 
acolhido, resgatado, liberto das culpas e dos medos. 

Não se alimenta mais do discurso que inflama suas culpas e 
seu remorso, o discurso é de resgate, de acolhimento, é terapêutico, 
é acolhedor, que anuncia um modo de proceder da igreja que 
se ancora mais fortemente em um modelo terapeutizante, 
distanciando-se de um discurso punitivo como era a “marca” forte 
da igreja tradicional. Diante de toda a trajetória que se delineou 
esta pesquisa - posso afirmar que este modelo de interação religiosa 
através deste discurso de resgate é o viés que ecoa na necessidade 
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do fiel que busca na religião, é a forma de discurso necessária que 
faz acionar no sujeito o seu curador interior, sua renovação de vida. 
É neste discurso de acolhimento que a igreja se renova e reafirma 
a imagem de um Deus amoroso, compassivo e pai. Esse discurso 
promove o acesso à cura interior do indivíduo.



VALORES E DINHEIRO: 
A AÇÃO DA REDE CÁRITAS NA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA DO NORDESTE 

Luciana Dantas Mafra
Maria Lúcia Bastos Alves

A intenção deste artigo é contribuir com estudos que verifi-
quem a relação dos valores com as práticas econômicas, mais es-
pecificamente, de como o universo valorativo da religião participa 
do fortalecimento da Economia Solidária através do protagonismo 
da Rede Cáritas no Nordeste 21 (PB, PE, RN, AL). As práticas inspi-
radas em valores e ligadas ao econômico podem ou fortalecer/ge-
rar o sistema capitalista (WEBER), ou absolutizar o dinheiro como 
finalidade última (SIMMEL), ou produzir laços sociais baseados 
no Dom (CAILLE) ou ainda, criar uma nova economia fundada na 
solidariedade (SINGER). 

Os valores religiosos na atualidade possuem alguma influên-
cia na formação de novas práticas econômicas? A resposta a este 
questionamento parece encontrar na ação social da Rede Cáritas 
NE22 um lugar em que valores éticos e religiosos se colocam como o 

1A rede Cáritas NE2 é composta pelos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas 
e Rio Grande do Norte.

2Os valores do individualismo, da competição e da concorrência são os mais res-
saltados na crítica ao neoliberalismo como prática econômica pelos empreendi-
mentos em economia solidária.
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contorno e mesmo como o conteúdo de práticas sociais e econômi-
cas que procuram confrontar modelo e valores neoliberais. A Rede 
Cáritas através do apoio ao desenvolvimento de pequenos projetos 
produtivos liga sua história a uma proposta de economia, que com 
o amadurecimento das experiências, vai estar ligada aos valores 
éticos e experimentações sociais de um novo modelo de sociedade, 
baseado na solidariedade e contrário ao modelo neoliberal3. O mo-
delo destas práticas sociais e econômicas se encontra nas alternati-
vas geradas pelo Movimento de Economia Solidária que envolve os 
desempregados e subempregados em cooperativas de autogestão. 
Estas cooperativas se referem à produção, ao consumo, ao crédi-
to numa perspectiva de solidariedade recíproca (SINGER e SOUZA, 
2000). A ideia é ser alternativa ao modelo econômico capitalista, 
baseado no desenvolvimento sustentável, na produção comunitária 
e na autogestão (BERTUCCI & SILVA, 2003; SOUZA, 2007).

A característica da ação social da Cáritas no nordeste é a de 
trabalhar com os segmentos mais excluídos da sociedade: catadores 
de material reciclável, pequenos agricultores da região agreste e do 
semiárido e artesãos locais. Estes indivíduos não são os mesmos da-
queles que trabalham em empresas recuperadas, que dominam os 
processos industriais, ou dos jovens que atuam de forma cooperada 
no segmento da informática ou, desempregados que perderam pos-
tos de trabalhos. São excluídos. São aqueles denominados “sem”: 
sem teto, sem moradia, sem qualificação profissional, sem terra.

3“Ainsi l’argent est un condensé de sens et de matiére qui ordonne le social et la 
pensée sur le social.” Philosophie de l’argent 1993, p. 9.
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Os valores que vão fundamentar as ações sociais da Rede em 
favor destes grupos de excluídos e revelar também suas ambigui-
dades serão o da solidariedade e o do Bem Comum. São estes além 
de outros valores éticos e religiosos presentes no discurso da Rede 
e na prática dos empreendimentos que permitem analisar as arti-
culações entre valores e práticas econômicas, formas de sociabili-
dades e ambiguidades entre a lógica utilitária da Economia Liberal 
e a lógica antiutilitária da Economia Popular Solidária (EPS). Antes, 
porém, de analisar as práticas econômicas dos empreendimentos 
solidários e sua relação com os valores, tratamos do enquadramen-
to teórico que nos permite esta análise a partir da obra Philosophie 
de L´argent de Georg Simmel.

VALORES E DINHEIRO EM GEORG SIMMEL

O dinheiro na obra Philosophie de L´argent de Simmel é a chave 
para compreender o fenômeno religioso; ele é uma forma pura, 
próxima do exercício filosófico que traz a possibilidade de tornar-
se um instrumento de socialização e condensar valores pessoais. 
“O dinheiro é um condensado de sentido e de matéria que ordena 
o social e o pensamento sobre o social”4. Para Simmel, o dinheiro 
possui ambivalências importantes: dilui valores quando colocado 
no mercado, aumenta possibilidade de escolhas, de trocas, cria 

4“Qui veut comprendre le present sous quelque aspect que ce soit doit recourir 
à l’approche historique.Mais ce passé, lui-même obscur et impénétrable, 
n’est compréhensible qu’à la lumière des expériences du présent immédiat”. 
(Tradução minha)
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distância entre os valores pessoais e os objetos que possuem uma 
demanda de valor especifica, é o representante da liberdade humana 
e seus desejos. Em tese, esta evolução quanto ao uso do instrumento 
dinheiro pelos indivíduos, segue a evolução e transformação da 
sociedade tradicional em direção à sociedade moderna. Enquanto 
instrumento puro, ele é apenas algo que circula entre os indivíduos, 
a priori neutro. Enquanto instrumento que possui valor ele porta 
os desejos da modernidade e é símbolo de reconhecimento e 
conhecimento da realidade moderna (BREMOND d’ARS 2006, 
p.109). Em Philosophie de L´argent o dinheiro supõe um conceito de 
verdade. Esta verdade do fato social cuja epistemologia é kantiana, 
faz referência à verdade histórica e sua circularidade. O passado é 
impenetrável, mas deve ser procurado e compreendido a partir das 
experiências do presente (GRENIER 1993, p. 25).

Quem quer compreender o presente sob qualquer 

aspecto que seja deve recorrer à aproximação 

histórica. Mas este passado, ele mesmo obscuro 

e impenetrável, é compreensível apenas à luz das 

experiências do presente imediato 5.

A verdade não está apenas no fato social, mas se encontra 
também nos pontos de vista sob aos quais foi analisada, e, 
portanto, para Simmel, a verdade se encontra na relação, ou, ainda, 
no equilíbrio interno do fato social e em suas necessidades de 

5Expressão própria à Rede Cáritas e a Economia Solidária: outra maneira de agir, 
consumir, produzir, ser sociedade.
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explicação. A distinção do dinheiro como meio e o dinheiro como 
finalidade última pode permitir o conhecimento da sociedade que 
se tem e aquela que se quer. Esta que se deseja através de um jeito 
novo de tratar o econômico no centro da vida dos indivíduos. É a 
analise da realidade social a partir do significado que atribuem os 
agentes ao dinheiro, ao econômico. Seguir a aparência manifesta 
do fenômeno econômico em busca de seus valores e significados 
representou a ambição de Simmel na obra citada e representa 
igualmente nosso interesse de pesquisa.  

Entendemos que, no espaço dos empreendimentos solidá-
rios, o dinheiro e as transações econômicas têm um significado 
distinto da sociedade de mercado, que revela uma socialização 
específica animada por valores éticos, religiosos, mais que os 
valores de capital, lucro, exploração, acumulação próprios da 
racionalidade mercantil e utilitária. Simmel nos parece oferecer 
uma teoria de referência nesta área por fundamentar a corres-
pondência entre formas de socialização, formas puras e abstra-
tas e os conteúdos subjetivos.

  

REDE CÁRITAS E UNIVERSO VALÓRICO 

A falta de alternativa, no mercado de trabalho formal, 
leva os indivíduos dos empreendimentos em economia popular 
solidária a serem confrontados com ausências subjetivas: falta 
de reconhecimento, de espaços de socialização, de identificação. 
Estas ausências podem levar a diferentes formas de exclusão, 
social, econômica, comunitária. As ações em grupo ajudam a 
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encontrar alternativas à precarização do trabalho formal e ao 
desenvolvimento de ações autogeridas. Pode-se deduzir que, além 
de uma ação de reação, é uma ação de rejeição a um sistema que 
gera em permanência, exclusão. Os esforços dos empreendimentos 
solidários vão ao sentido de organizar e gerenciar de outra maneira6, 
a vida cotidiana. Aderir a um conjunto de valores se traduz em 
proposições alternativas de inclusão econômica e integração 
social, os valores comuns atuam construindo estratégias de 
enfrentamento da precariedade social, graças à aprendizagem de 
uma vida coletiva inscrita no desenvolvimento pessoal.

A dimensão das relações possui um papel importante nos em-
preendimentos. Alguns indivíduos já se conhecem antes de partici-
par do grupo, outros passam a criar estes laços depois de estarem no 
grupo. Os laços podem ser duráveis ou não, podem facilitar a vida 
coletiva ou bloqueá-la, mas, em geral, para os que permanecem e se 
identificam (dado que se comprova pelas entrevistas) apontam-se 
sentimentos de pertencimento, sob a analogia de família, de comu-
nidade. Para os que assim a sentem, as relações são estabelecidas a 
partir de uma experiência de vida comum, de um cotidiano simi-
lar. A vida cotidiana, as relações de proximidade são a base de onde 
emerge a prática dos valores. A complexidade destes domínios da 
vida favorece a construção de alternativas produtivas, econômicas, 
a construção de reconhecimento social.

Os conflitos fazem parte do processo que inclui uma opção 
ética e política de emancipação social, e requer adesão a valores de 

6HELLER , Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelone, Península, 1977, 
p. 418.
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autonomia, autogestão, solidariedade. Adesão que se dá a nível in-
dividual, que faz parte da liberdade individual onde se pode aderir 
ou não a estes valores. A vida cotidiana da qual partimos é aquela 
definida por Agnes Heller7, como espaço de construção das histórias 
pessoais, do desenvolvimento de capacidades e práticas. A vida co-
tidiana coloca o indivíduo em relação com a sociedade, produzindo 
sentido, significados. A economia solidária é uma forma alternativa 
de produzir e consumir, mas, igualmente, de se relacionar e con-
viver. A autogestão9 e a auto-organização partem de perspectivas 
coletivas, que, na prática, devem se revelar como aprendizagem de 
práticas democráticas e sociais. 

Mas, para que ela seja transformadora, é necessário refletir 
sobre a ação cotidiana e sobre suas próprias aprendizagens sociais, 
identificando limites, contradições. Socializar o saber, as habilidades, 
a comunicação, a vida do empreendimento, podem estimular o enga-
jamento no grupo. É um aprendizado pessoal e coletivo com adesão 
a práticas e valores alternativos àqueles da sociedade de mercado. 

O objeto em si, a Rede Cáritas e os EEPS, carregam todas es-
tas potencialidades valorativas em suas práticas, princípios e ação 
social junto aos empreendimentos solidários, que afastam desde o 
início, qualquer possibilidade de engajamento com a neutralidade. 
Dar lugar a estes valores na sua relação com o que há de mais uti-
litário na sociedade de mercado, a circulação do dinheiro, é, cons-
cientemente, analisar ações que se opõem à sociedade de classes e 
à alienação. Este estudo assume a responsabilidade de contribuir 

7ROSANVALLON,Pierre. La autogestión, Madrid, Editorial Fundamentos, 1979, p. 187.
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com outras formas de analisar o social, a partir das estratégias de 
inclusão social e econômica propostas pelos empobrecidos. É, de 
certa forma, não reconhecer, como natural, o crescente quadro de 
desigualdade social que se intensifica nesta etapa do capitalismo 
em nossa sociedade. 

METODOLOGIA: TIPO DE ESTUDO E UNIVERSO DA AMOSTRA

Optamos por uma metodologia que abordasse a circulação 
do dinheiro e das práticas econômicas pela perspectiva dos su-
jeitos, empreendimentos em economia popular solidária e, que 
nos permitisse analisar valores, práticas, reconhecimentos, ambi-
valências; articulando valores éticos e religiosos ao dinheiro nas 
ações. O método de pesquisa qualitativo e quantitativo é o que 
melhor se compatibiliza a interpretação do objeto por privilegiar, 
de um lado, no seu aspecto qualitativo, o contato direto do pes-
quisador com o campo investigado e dar maior visibilidade aos 
processos vividos pelos sujeitos, que ao produto objetivo da ação 
(LUDKE, ANDRÉ, 1986); e, por outro lado, no seu aspecto quanti-
tativo, amplia o conhecimento sobre o perfil destes empreendi-
mentos no Nordeste 2, gerando certo grau de generalização. Esta 
generalização, no entanto, é parcial, e aplicável, apenas, para o 
universo da amostra.

Foi realizada uma amostra sistemática de indivíduos, com 
base em informações disponíveis nas representações das Cáritas 
nos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, com 63 indivíduos. 
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As análises realizadas são de caráter exploratório levantando hi-
póteses sobre o perfil dos empreendimentos. As hipóteses são 
analisadas à luz da teoria desenvolvida. As entrevistas semies-
truturadas e a observação continuada permitiram, enquanto ins-
trumentos qualitativos, complementar a análise. O mapeamento 
nacional sobre os indicadores de perfil dos empreendimentos 
solidários realizados entre os anos de 2005-2007 (CULTI, 2010)8, e 
que representa 2.934 municípios brasileiros, ou seja, 52% dos mu-
nicípios brasileiros serviram de base de comparação e análise do 
perfil dos empreendimentos da amostra sistemática e não aleató-
ria que levantamos. As características de perfil que descrevemos 
e analisamos correspondem no geral, à tipologia apresentada na 
pesquisa nacional. Nossa amostra revela que a maioria dos parti-
cipantes dos empreendimentos em economia solidária (EEPS) são 
mulheres, 70%, com média de idade de 42 anos, cuja renda familiar 
corresponde em média a um salário mínimo, 62%, e que possuem 
apenas o ensino fundamental, 46%.  

Isto confirma uma das características dos empreendimentos 
solidários no Nordeste 2 acompanhados pela Cáritas; indivíduos em 
situação de exclusão social e econômica, com baixa escolaridade 

8CULTI, Maria Nezilda. Economia Solidária no Brasil: tipologia dos empreendi-
mentos econômicos solidários. São Paulo: Todos os Bichos, 2010, p. 12.
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e em sua maioria formado por mulheres. O lucro9 produzido 
por estes empreendimentos é baixo, e varia segundo o tipo de 
atividade produtiva. Os agricultores que participam da agricultura 
familiar tendem a conseguir um lucro médio mensal de R$ 389,68 
por mês10, enquanto que artesãos retiram de sua produção a 
média de lucro mensal de R$ 100,00 por mês. Se a vantagem da 
associação não é exclusivamente econômica, visto que este não 
representa grandes valores monetários, verificamos que há 
outros fatores que influem na relação de adesão e permanência do 
individuo à associação. Entre os que responderam à pergunta “Em 
que lhe ajudou fazer parte deste grupo/associação,” a autoestima 
(22%), o desenvolvimento de habilidades (14%), o aprendizado 
sobre desenvolvimento sustentável (14%) somados, foram tão 

9O termo apropriado para definir aquilo que excede das vendas de produtos para 
os que produzem de forma autogestionaria é “sobra” diferente de “lucro” que 
vai significar uma pratica capitalista de produção. No entanto manteremos o 
termo Lucro, por ser aquele usado de forma corrente pelos empreendimentos 
analisados, mesmo que inseridos numa prática diversa de produção. Provavel-
mente os empreendimentos falam “lucro” e praticam “sobras” devido ao grau 
diferenciado de formalização dos grupos. À medida que se capacitam e se forma-
lizam, a expressão “sobras” vem à tona.
10Dentre as famílias pesquisadas nenhuma delas havia começado a comercializar 
seus produtos através da compra direta do Governo Federal intitulada PAA (Pro-
grama de Aquisição de Alimentos). Este programa permite a compra direta dos 
produtos aos agricultores familiares, que inclui leite, mel, verduras, ovos, carne, 
queijo, etc. Estes produtos são doados às pessoas da própria comunidade que es-
tejam em situação de insegurança alimentar. No momento da pesquisa de campo, 
os empreendimentos tinham conhecimento do programa federal e começavam a 
articular esta demanda. A efetivação da compra direta pelo programa PAA varia 
segundo as prefeituras e o grau de organização das associações rurais em que se 
encontra o empreendimento solidário. 
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significativos quanto a possibilidade de encontrar, através da 
associação, alternativas de comercialização (41%).

Há, portanto, uma incidência significativa de valores atuan-
do sobre a atividade econômica e revalidando a hipótese de que há 
um conjunto de valores éticos e religiosos com relação à circula-
ção do dinheiro atuando e resignificando a relação dos indivíduos 
com a racionalidade econômica utilitária. Os dados apontam que a 
necessidade de produzir e complementar a renda vai ao encontro 
a valores e crenças pessoais, recriando a relação do indivíduo com 
o dinheiro e o interesse utilitário. Quando perguntado “como pas-
sou a fazer parte da associação/empreendimento solidário” 45% 
é a soma total dos empreendimentos da amostra que passam às 
associações de Economia Solidária através do contato com gru-
pos da Igreja Católica – Pastoral dos Catadores, Circulo Operário, 
CEB’s, Pastoral da Criança, Projetos de geração de renda da Cáritas. 
Este dado revela que existe influência do discurso sobre os valores 
e o dinheiro oriundo da Igreja Católica, sobre as formas de orga-
nização e produção dos empreendimentos. O contato inicial que 
acontece em função dos projetos desenvolvidos pela Rede está li-
gado aos projetos de segurança alimentar através do cultivo dos 
canteiros econômicos - cultivo de hortaliças e verduras sem uso 
de agrotóxicos para consumo das famílias e venda do excedente 
-, este projeto acontece em assentamentos da Reforma Agrária 
(PE, PB) e junto a comunidades rurais; à construção de Cisternas 
em comunidades que não têm acesso à água e vivem na região 
do semiárido (PE, PB, AL), projeto que está ligado ao Programa 
Federal Um Milhão de Cisternas/ASA e acontece também por in-
termédio de doações privadas; apoio a diferentes iniciativas de 
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Fundos Rotativos ligados à criação de animais, sementes, plan-
tio de verduras, atualmente com significativo aporte financeiro 
do BNB e BNDES; além dos projetos de Formação e Capacitação 
em Economia Solidária que incluem encontros, reuniões, via-
gens de intercâmbio entre agricultores, apicultores, catadores de 
material reciclável.  

VALORES DA REDE E RELAÇÃO COM OS EEPS 

Quando perguntamos, entre todos os participantes dos em-
preendimentos presentes no momento da aplicação do questionário, 
se conheciam algo sobre a Cáritas, as respostas foram as seguintes: 
do total de participantes da amostra, 43% declararam conhecer algu-
ma coisa específica sobre a Cáritas. Entre os elementos apontados, as 
características que mais apareceram foram: solidariedade, caridade, 
apoio, participação, mística, comunidade. Estes que especificam ele-
mentos que identificam a Rede são os indivíduos que participaram 
de pastorais sociais, de encontros formativos promovidos pela Rede, 
de momentos de mística coordenados pela Cáritas em abertura de en-
contros, seminários, capacitações. O percentual, igualmente, expres-
sivo de 49% que declararam não conhecer elementos que identificam 
a Rede, foi de indivíduos que participam dos empreendimentos, mas 
não estiveram presentes em nenhum destes momentos. Nas ativida-
des de capacitação e nos espaços de articulação, geralmente estão 
presentes as lideranças dos grupos e pessoas que os representam, 
explicando, desta forma, o desconhecimento das características que 
identificam a Cáritas pelos demais. No entanto, para todos aqueles que 
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a conhecem (43%), todos declararam haver diferença entre a Cáritas 
e outras ONGs ou entidades de assessoria. Esta diferença consistin-
do nos valores identificados como solidariedade, mística, caridade, 
apoio, participação, comunidade. Durante entrevista realizada com 
um dos fundadores da associação de Catadores ASTRAMARE em João 
Pessoa/PB, que participa do empreendimento desde a desativação do 
lixão na cidade, ele se referiu à Rede desta forma:       

Ela é pioneira neste trabalho junto com a gente 

porque na época houve um impasse porque o poder 

público municipal queria acabar com o lixão, e a 

gente ficou sem saber o que fazer, a gente sempre 

sabe que as estórias acontecem, mas que demora pra 

acontecer, né? Mas a gente sabia que ia acabar com 

o lixão e a gente ficava preocupado... Poxa... e o que 

é que vai acontecer conosco? [...] o poder público 

mesmo ficou... “como é que a gente vai trabalhar 

com esse pessoal”, justamente esse pessoal... que  é... 

digamos... um pouco carrasco até consigo próprio, 

porque não tem um estudo, uma capacidade de 

compreensão; então convidaram a Cáritas pra fazer 

esse trabalho, essa ligação entre catador e poder 

público municipal, e foi um trabalho que deu certo. 

E hoje a Cáritas engajou e tá trabalhando junto 

com a gente, tá apoiando nossas iniciativas, nossos 

trabalhos, e até hoje realmente a Cáritas é como se 

fosse um de nossos braços, um membro do corpo 
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da gente; e a gente tá em total apoio com a Cáritas 

e só temos a agradecer, não é pela palavra Cáritas, 

caridade, mas pelo empenho que tá sendo feito, por tá 

trabalhando, lapidando o catador; [...] a Cáritas é... é... 

eu não acho que a Cáritas seja um apoio, eu acho que 

a Cáritas faz parte dessa criação, desse movimento, 

do movimento, do catador, eu acho que a Cáritas 

hoje ela não é mais apoio, ela é participativa, ela faz 

parte do nosso grupo, hoje todas as conquistas que 

nós temos, a Cáritas tem um pouco de participação. 

Então pra mim, a Cáritas já faz parte de nosso grupo, 

ela não é mais apoio. (Kelson, JP)

Estes valores indicados pelos indivíduos das associações que 
mantêm contato com a Rede aparecem nas entrevistas e nos da-
dos da amostra, demonstrando que os valores da base teológica 
pastoral - solidariedade, bem comum -, possuem validade não 
apenas nos discursos e documentos, como permeia a prática dos 
agentes com os beneficiários da ação. O entrevistado deixa claro, 
que não se trata de relação de caridade entre catadores e entida-
de, de pena ou benevolência, mas de parceria na conquista de di-
reitos. A presença da Cáritas no acompanhamento e promoção dos 
empreendimentos é reconhecida como importante no conjunto 
da amostra, o que nos permite analisar as interações da Rede com 
os empreendimentos quanto aos valores.
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VALORES COMO CAUSA DE PARTICIPAÇÃO 

Os objetivos apontados pelos indivíduos como sendo mo-
tivadores para participarem de um empreendimento solidário 
aparecem resumidos na Tabela 1. Os maiores percentuais, 56%, 
indicaram produzir e complementar a renda familiar como o 
objetivo que levou o indivíduo a fazer parte do empreendimen-
to. Este indicador aponta, em primeiro lugar, para o contexto de 
precarização do trabalho e o aumento do desemprego como fator 
determinante da busca de alternativas de trabalho entre os empo-
brecidos, como mostra a tabela:

Tabela 1 – Objetivo do indivíduo no empreendimento11.

Objetivo Frequência 
Absoluta

Frequência 
Relativa

Produzir e complementar renda 35 56%

Produzir de modo sustentável 9 14%

Ter uma ocupação 12 19%

Apenas ter uma fonte renda 11 17%

Conhecer pessoas 6 10%

Fortalecer um grupo já existente 3 5%

Fonte: Levantamento Direto.

11A soma dos valores não é necessariamente 100%, pois era possível dar 
mais de uma resposta.
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Os segundo e terceiro maiores percentuais, 19% e 17%, 
como ter uma ocupação e ter apenas uma renda, são oriundos, 
sobretudo, das mulheres que fazem parte das associações de 
artesãs e das associações de famílias agricultoras, em que a 
mulher procura o trabalho como complemento à renda do marido, 
da família. São, em geral, mulheres que casaram ainda jovens, 
possuem baixa escolaridade, desempenham apenas atividades 
reprodutivas e, em razão do empobrecimento e da necessidade de 
sentirem-se úteis, procuram nas associações do bairro, locais para 
produzir. As respostas em que aparecem conhecer pessoas (10%) 
e fortalecer um grupo já existente (5%), também foram respostas 
dadas por mulheres que fazem parte dos empreendimentos, 
estas, por sua vez, representam mulheres idosas ou bastante 
jovens das associações, que tomam conhecimento da existência 
do empreendimento, ou são convidadas a participar por outras 
companheiras, e procuram a associação com o objetivo inicial de 
encontrar espaços de socialização e ocupação produtiva do tempo. 
Este objetivo inicial, no entanto, se modifica ou é associado a 
outros valores à medida que o indivíduo se engaja no cotidiano 
do empreendimento. O grupo passa a representar um espaço de 
produção, mas, igualmente, de solidariedade, de valorização de 
si mesmo e desenvolvimento de habilidades. É possível perceber 
esta evidência ao comparar aqueles que mencionam apenas renda, 
com aqueles que mencionam renda e outros valores. A tabela 1 
apresenta os dados de forma compactada, e deixa um ponto 
muito relevante de fora: apesar da grande maioria – 86% dos 
entrevistados – mencionar renda como um seus objetivos dentro 
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do grupo produtivo, 75% mencionou outro motivo distinto de 
renda12. Temos, aqui, evidência de que os valores motivadores dos 
grupos produtivos vão além do financeiro.   

As associações são reconhecidas como lugares produtivos, 
onde se pode encontrar, coletivamente, mais espaços e possibilida-
des de comercialização, demonstrando a força coletiva do trabalho 
associado, mas que não esgota os interesses individuais em perma-
necer nela. A autoestima (22%), o aprendizado sobre desenvolvi-
mento sustentável (14%), o desenvolvimento de habilidades (14%), 
o reconhecimento como trabalho digno (14%), a formação para rea-
lizar aquela atividade (14%) foram os principais valores associados 
à renda apontados pelos pesquisados. Isto demonstra a relação dos 
valores com o dinheiro e, ainda, dos valores atribuídos ao trabalho 
associado. Se considerarmos que estes indivíduos são acompanha-
dos pela Rede Cáritas e que muitos começam nos empreendimentos 
a partir do contato com os grupos de igreja ou pastorais, que reco-
nhecem a solidariedade, o apoio, a partilha como  características da 
Cáritas, os valores trabalhados pela Rede coincidem e influenciam 
na relação entre valores e dinheiro.   

Os percentuais de lucro confirmam nossa análise quanto 
a não exclusividade do interesse utilitário nas relações dos 
agentes que pertencem a estes empreendimentos, embora 

12Foi avaliada a seguinte lista de fatores como relevantes para entender o grupo 
que apresentou apenas renda como objetivo do grupo: Idade, Escolaridade, Ren-
da Mensal, Estado Civil, Idade do Grupo, Tamanho do Grupo e Participação em 
Capacitações da Cáritas. O tamanho da amostra não possibilitou a análise efetiva 
das variáveis Sexo e Estado Civil. 
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não se negue o interesse pelo lucro, pela produção e ganho 
monetário demonstrado na tabela anterior. A média de lucro nos 
empreendimentos desta amostra é de R$ 389,68 e o lucro menor de 
R$100,00. Entre as famílias agricultoras e os catadores de material 
reciclável, se encontram os lucros maiores que variam entre o lucro 
médio (R$ 389,68) e um salário mínimo (R$ 545,00), enquanto que 
entre os artesãos a variação está entre o lucro menor (R$ 100,00) e 
a média (R$ 389,68). Considerando que a renda familiar da maioria 
não ultrapassa o salário mínimo a não ser pelos acréscimos dos 
programas sociais, percebe-se que não é apenas o dinheiro que 
mantém estes indivíduos nos empreendimentos. Há o acréscimo 
de outros valores, habilidades, e aquisição de saberes que extrapola 
a aquisição do lucro, como comenta este agricultor da região do 
semiárido da Paraíba (Patos) e que, há três anos, participa de 
empreendimento solidário na agricultura familiar: 

O objetivo da gente na associação, eu acho que 

se eu tô entendendo direito, é ter um pouco mais 

um nível mais conscientizado, né? Que a gente se 

conscientize cada vez mais, trabalhar com união, 

porque se a gente não se unir a gente não vai pra 

frente né... é como diz aquele ditado, “a força faz a 

união” e eu vejo a associação como união.[...] a gente 

aprende muito numa associação porque, a gente 

quer uma visita de intercâmbio que a gente criou 

também, dentro desse...dessa feira; ainda domingo 

mesmo a gente foi fazer; sendo que todo mês a gente 
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visita o agricultor sabe... pra gente conhecer outras 

experiências,  a forma que ele trabalha, se ele tá 

trabalhando igual aos outros que a gente já tem, pra 

gente ir conhecendo cada um né? (Agricultor zona 

Rural Patos/Agricultura familiar)

União, conscientização e troca de saberes adquiridos dizem 
respeito à outra espécie de ganhos, que não exclusivamente o mo-
netário, como demonstram as experiências realizadas na área da 
agricultura familiar onde se procura produzir de forma “limpa” - 
sem agrotóxico, por exemplo. Este jeito de produzir prioriza a não 
utilização de agrotóxicos e adubos químicos no cultivo de hortali-
ças e frutíferas, utilizando apenas defensivos naturais no manejo 
das verduras. Os agricultores trocam suas experiências de produ-
ção “limpa”, através de capacitações e viagens de intercâmbio en-
tre diferentes cidades que possuem as mesmas potencialidades e 
dificuldades quanto ao solo, ao clima, à diversificação de cultivos. 
O valor ético comum partilhado por eles é atrelar à prática produ-
tiva valores não monetários que dizem respeito à conservação da 
natureza, à saúde coletiva. Pouco a pouco, os agricultores reava-
liam sua relação com o meio ambiente, e além de uma convivência 
mais sustentável com a natureza, modificam também seus hábitos 
alimentares, valorizando a aquisição da saúde pelos produtos que 
vende e em sua própria mesa. A experiência de famílias agriculto-
ras do assentamento Acauã, no município de Aparecida, região do 
semiárido paraibano (Patos) confirma estas outras aquisições:
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Hoje, todo mundo tem os seus muros com produção 

de frutíferas, né... outros tem também hortaliças. A 

gente ganhou o hábito de comer alface, berinjela, 

que a gente não tinha. A gente do sertão não tem 

esse hábito de comer... né... o pessoal ainda planta 

acelga, é, espinafre, e é coisa que a gente nem 

sabia que existia, assim. Achava que era só coisa de 

televisão mesmo, mas não é mais; agora o pessoal 

desde 2003 pra cá o pessoal foi se acostumando, e ai 

foi melhorando o hábito alimentar. 
(Agricultora assentamento Acauã, Patos/PB)

 Ao lado da aquisição de saberes, de revalorização do espaço, 
de sua atividade produtiva, e de si mesmo, percebe-se o aumento da 
autoestima em todas as entrevistas concedidas, como demonstrado 
pelas falas e na análise dos dados. Isto confirma a relação entre 
valores e comportamento econômico, além da não exclusividade do 
interesse utilitário nas relações pessoais e produtivas. O lucro existe, 
mas não esgota o interesse individual que percebe no conjunto e no 
processo da formação associativa, outros ganhos, não monetários, 
mas igualmente importantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo a teoria da escolha racional, se os benefícios ou van-
tagens não são maiores que as desvantagens, o indivíduo racional 
tende a abandonar o que deseja. A situação de empobrecimento que 
marca a trajetória pessoal e social dos indivíduos que fazem parte 
dos empreendimentos em economia solidária nos estados do nor-
deste que pesquisamos, levaria a dedução de que na aquisição do 
lucro e do dinheiro se esgota toda motivação do agente. Os lucros 
não representam a única fonte de interesse individual ou coletiva 
nestes empreendimentos que se propõem a produzir solidariamen-
te. Não há renúncia do investimento pessoal no empreendimento 
em função da baixa lucratividade. Antes, há um contínuo reinvesti-
mento em função dos valores ligados à convivência, à troca de sabe-
res, à autoestima, que insere os indivíduos participantes na lógica 
da solidariedade proporcionada pelos laços de proximidade.  Onde 
há gerenciamento de recursos, relações econômicas, a teoria da 
escolha racional tende a reduzir a motivação do agente ao paradig-
ma da utilidade. Os dados e entrevistas desta amostra confirmam 
seu inverso.

Mesmo com a inclusão da circulação do dinheiro - produção, 
comercialização, investimento e lucro - as relações de proximidade 
e de confiança entre os participantes do empreendimento entre si, 
e destes com a Rede Cáritas, corresponde à adesão a um conjunto de 
valores éticos, e também religiosos, onde a gratuidade e a solidarie-
dade estão no centro das motivações da ação social de forma mais 
explícita que o interesse utilitário. Há evidência da existência de 
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outros valores, além do valor monetário, nas escolhas e nas ações 
dos agentes.  Portanto, todas as ações sociais não podem ser expli-
cadas pelo paradigma da utilidade, e pelo viés econômico, porque o 
indivíduo pode ser visto de outras formas, que um indivíduo movi-
do apenas pelo dinheiro. 

O que foi recuperado nas entrevistas reforça a construção va-
lorativa da economia pelo discurso da Rede Cáritas, onde a satisfa-
ção das necessidades e do bem comum prevalecem fundamentais. 
Se nesta, a ideia de pessoa está no centro, todo o resto, inclusive 
a dimensão do dinheiro, esta à serviço da pessoa. A economia da 
solidariedade na experiência dos empreendimentos investigados 
também aponta para os valores encontrados na Rede: a relação do 
homem com a natureza e sua preservação, o reconhecimento da 
centralidade da vida, da pessoa e não dos bens, a negação do uso 
do homem e da natureza como mercadorias, a convivência assumi-
da pela consciência da responsabilidade conjunta pelo bem comum 
de todos. As entrevistas trouxeram a necessidade do suprimento de 
carências, do ganho do dinheiro ao lado do desenvolvimento das 
capacidades, das habilidades como valores gerados pela produção 
associada, coletiva. As práticas econômicas entre os empobrecidos 
não desconsideraram o desenvolvimento sustentável e a convivên-
cia. Há o mérito nestas experiências e na relação da Rede Cáritas 
com estes empreendimentos de contrapor à prática de uma eco-
nomia baseada no lucro, na exploração e que transforma tudo em 
mercadoria, outra prática de economia ligada à proteção mútua, ao 
desenvolvimento coletivo e a valores não redutíveis às transações 
de compra e venda.  
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ASPECTOS RELIGIOSOS DA OBRA 
MISSA DE ALCAÇUS

Ana Judite de Oliveira Medeiros
Maria Lúcia Bastos Alves

MISSA DE ALCAÇUS, UMA OBRA SACRA E PROFANA 

A Missa de Alcaçus composta por Danilo Guanais em 1996, é 
uma obra para solistas, coro e orquestra, escrita a partir do texto 
litúrgico do Ordinário em latim (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus 
Dei), e idealizada como um conjunto de movimentos em estilos di-
ferentes, de maneira a sintetizar, de forma prática, as influências 
do compositor. Como música sacra, essas influências remontam 
desde o cantochão medieval, passando pela Organa de Notre Dame, 
Palestrina, Bach e Mozart, encontrados no tratamento dado às vo-
zes, orquestração, contraponto e harmonia. Entende-se por música 
sacra, em sentido restrito, a música erudita da tradição religiosa 
judaico-cristã, e em sentido mais amplo é usado como sinônimo de 
música religiosa, que é a música nos cultos de quaisquer tradições 
religiosas (LAROUSSE: 1996, p. 1318).

A missa como música sacra oriunda da tradição judaico-cristã 
consiste originalmente em partes durante a liturgia. 

A palavra liturgia deriva do grego leitos ou letos 

(público) e ergon (trabalho), em diversos significa-

dos. Os atenienses empregaram para designar todo 
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serviço público, seja civil, seja militar, cujos gastos 

corriam a cargo dos cidadãos ricos. Para os cristãos 

gregos, eram sinônimos de Missa, o mais impor-

tante dos ofícios celebrados em público; entre os 

romanos, abarcava os atos do culto: Missa, Ofícios, 

Sacramentos, etc., e todo o cerimonial, desde os can-

tos as orações e as cores dos ornamentos, os quais 

variavam segundo os dias e as funções. Também se 

tem definido a liturgia como a “fórmula de nossas 

relações com Deus” (CORTE y PANNAIN: 1965 p. 3).

Além do texto baseado na liturgia, a Missa de Alcaçus, também 
caracteriza-se como música profana por dois aspectos: primeiro 
porque a obra situa um lugar e em segundo, porque faz uso de rit-
mos das canções populares do Nordeste.

No primeiro aspecto de música profana, a Missa de Alcaçus 
não situa um tempo, uma data do calendário litúrgico como Páscoa 
ou Natal, mas um lugar, Alcaçus, no qual foram recolhidos os ro-
mances medievais ibéricos que deram vida e título à obra. Enquanto 
o pensamento clássico privilegia as metáforas espaciais, o pensa-
mento moderno privilegia as metáforas temporais (CHAIM: 1971: 
405), contribuindo para a ideia de progresso que dela decorrem 
aquelas que se assentam nas ciências sociais, a metáfora do desen-
volvimento para a psicologia, política e economia. Por essa direção 
de pensamento é possível visualizar sociedades e culturas que an-
tes haveriam de estar invisíveis e ausentes na contemporaneidade, 
sendo esta, portanto, privilegiadas na diversidade de seus saberes. 
(SANTOS: 2001). Portanto, a partir do foco para o lugar, Alcaçus/RN, 
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e não especificamente para o tempo, percebe-se que a temática da 
Missa busca privilegiar uma cultura que poderia estar ausente ou 
invisível na sociedade. A obra é uma missa livremente composta, por 
conter nela um tema escolhido livremente pelo compositor Danilo 
Guanais, Alcaçus, lugar no qual foram recolhidos os romances me-
dievais ibéricos cantados em canções de trabalho por mulheres ren-
deiras locais.  Esses romances são melodias cantadas por voz solo, 
geralmente feminina, que se remetem a um contexto medieval com 
descrição de castelos, aventuras, conquistas amorosas, fugas, trai-
ções e tragédias (GURGEL:1992), sendo elementos da música profa-
na inseridos na composição da Missa. 

Entende-se por música profana aquela que se diferencia da 
música sacra, não estando vinculada as tradições religiosas ou cúl-
ticas da intelectualidade humana (GROVE: 1994), mas constituída 
de canções de amor, sátiras políticas e danças acompanhadas de 
instrumentos como pandeiro, harpa e cornamusa que eram fáceis 
de ser transportados pelos cantores ambulantes na Idade Média, 
que esses se deslocavam de uma cidade para outra cantando suas 
histórias e aventuras em canções. 

O segundo aspecto de música profana encontrado na Missa 
de Alcaçus é a presença dos elementos populares representados 
através dos ritmos de aboio, baião, cabocolinhos e maracatu 
provenientes das canções populares do Nordeste. Esses elementos 
populares são notadamente reconhecidos na voz dos cantadores e 
violeiros, nas romanceiras e renderias, no canto dos vaqueiros em 
aboio, nos rabequeiros e repentistas nas praças e feiras livres, com 
o uso de instrumentos de percussão e referência a manifestações 
da cultura popular. Esses elementos populares foram inseridos na 
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obra dando-lhes vida e sentido à composição musical, segundo o 
compositor, Guanais, não era a sua intensão que o discurso universal 
contrapontístico e harmônico do coro contrastasse com outro 
discurso, com uma sonoridade nordestina. Na Missa são utilizadas 
as escalas modais, principalmente o modo mixolídio, também chamada 
de “escala nordestina” por sua semelhança sonora como a música 
popular do Nordeste. O que irá caracterizar o tema nordestino é o 
elemento rítmico destacado durante a execução da obra.  

Quanto à influência de outras composições, a Missa de Alcaçus 
é a primeira parte de um conjunto de obras que se articula em torno 
da questão do dogma da religião. Trata o texto litúrgico de forma 
impessoal e integral. A Sinfonia “Adão”, primeira sinfonia (2002), 
cria uma simbiose entre um texto apócrifo o “Livro de Adão e Eva” e 
poemas profanos de Ariano Suassuna (1990), para tratar do tema da 
expulsão do Paraíso. O ciclo se completa com a “Paixão” (2012) que 
combina três textos os “Membra Jesu Nostri”, de autoria de Danilo 
Guanais, o “Evangelho de Jesus Cristo”, de José Saramago (1991) e 
o “Evangelho de Marcos” da Bíblia Sagrada para apresentar três vi-
sões de Jesus Cristo em sua paixão e morte. 

A Missa de Alcaçus tem característica de uma obra de vanguarda 
na qual o compositor é livre para interpretar utilizando diferentes 
estruturas musicais do texto litúrgico, é essa liberdade que situará a 
obra como gênero musical, portanto missa profana, não associada à 
celebração eucarística como música sacra. Como obra de vanguarda é 
possível obter-se a fusão de diferentes estilos e regras de composição 
musical, como por exemplo, numa composição polifônica aparecer o 
ritmo popular de Maracatu ou do Repente, ou ainda temas melódicos 
de romances ibéricos. A Missa de Alcaçus não chama atenção apenas 
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por seus aspectos religiosos, musicais ou textuais, mas sobretudo a 
capacidade de articular diferentes estilos musicais na mesma obra 
privilegiando sua diversidade, caracterizando-se, portanto como uma 
obra híbrida. Néstor CANCLINI (2008), diz: “Entendo por hibridação 
os processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, 
que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 
estruturas, objetos e práticas” (2008: XIX).

Em si tratando de música, a hibridação segundo o autor, é um 
processo que permite o trânsito discreto de diferentes elementos 
ou estilos musicais, que não se tornam homogêneos, mas que se 
combinam entre si, reformulando uma nova estrutura, ou uma 
nova estética. CANCLINI (2008) afirma que no século XX aconteceu 
uma multiplicidade espetacular de hibridações em todas as esferas 
da vida social. Foram casamentos mestiços, e na religião a combina-
ção de ancestrais africanos, figuras indígenas e santos católicos na 
umbanda brasileira, num sincretismo, na publicidade encontra-se 
as collages de monumentos históricos com produtos comerciais.

Na música houve uma frequente fusão entre melodias étnicas 
com a música clássica e contemporânea ou com o jazz e a salsa. 
Foi possível assistir a reinterpretação jazzística de Mozart e 
reelaborações de melodias inglesas e hindus executadas pelos 
Beatles e outros músicos. Esse cruzamento converteu eixos 
conceituais de trabalhos que se caracterizavam por pertencer a um 
estilo específico e que no século XX foram atraídos mutuamente 
se reinventando. Segundo HALL (2011), o hibridismo viria como 
um processo mais apropriado à modernidade tardia que às velhas 
e contestadas identidades culturais do passado (2011: 91), o autor 
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também argumenta que o hibridismo com sua dupla consciência e 
seu relativismo, pode resultar seus custos de credibilidade e perigos 
de interpretação.

Para CANCLINI, na hibridação, não há uma fórmula para que 
estruturas ou práticas sociais possam gerar novas estruturas ou 
novas práticas. Muitas vezes esse processo de fusão de estilos e gê-
neros musicais não ocorre de modo planejado, mas este nasce do 
improviso e experimentação de processos migratórios, resultan-
do na criatividade individual ou coletiva. Na estrutura musical da 
Missa de Alcaçus pode-se perceber a migração de estilos e gêneros 
musicais, fazendo que o todo da obra só aconteça por causa das par-
tes, essas partes como os ritmos da canções populares do Nordeste 
e as melodias dos romances ibéricos, não apenas estão inseridos na 
Missa, mas se tornam inerentes à obra. 

DOIS ASPECTOS RELIGIOSOS NA MISSA DE ALCAÇUS 

Sendo a Missa de Alcaçus uma obra híbrida, esta, se estrutura 
a partir da música sacra, e dois são os aspectos religiosos encontra-
dos na obra: o texto litúrgico e a estrutura musical no modelo de 
cantochão e polifonia. 

O primeiro aspecto de música sacra é o texto litúrgico 
do Ordinário em latim. A missa como música tem sua liturgia 
ordenada em torno da Eucaristia, ou seja, da celebração diária da 
Ceia e do Sacrifício de Cristo, obedecendo ao calendário do ano 
litúrgico. A palavra “missa” remonta ao século VI e pode derivar da 
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conclamação dos fiéis ao rito: Ite, missa est. Ide, podeis sair. (CHAIM: 
1998). Em sua forma solene a missa tem as seguintes características: 
faz uso exclusivo do latim; a sucessão de partes fixas são chamadas 
de Ordinário; a sucessão de partes que podem variar de acordo 
com o calendário eclesiástico ou com a celebração litúrgica, são 
chamadas de Próprio ou Comum; a alternância de partes cantadas 
e recitadas; e a alternância de cantos entre o oficiante, diácono, a 
congregação e o coro.

O segundo aspecto religioso encontrado na Missa de Alcaçus, 
é sua estrutura musical sistematizada do Canto Gregoriano à po-
lifonia, demonstrando sua evolução musical enquanto notação e 
técnica. A missa como música, tornou-se o principal rito da liturgia 
católica romana durante toda a Idade Média e o Renascimento, con-
tribuindo para o desenvolvimento da notação musical desenvolvida 
no Ocidente, sobretudo na modernidade.

Com o Canto Gregoriano obteve-se uma afirmação da especifi-
cidade do canto romano entre liturgias orientais e uma reação con-
tra os particularismos, favorecidos pelo isolamento das diferentes 
comunidades durante as grandes comoções (CANDÉ: 1995: 191). 

O Canto Gregoriano ou cantochão consiste numa melodia, 
também chamada de linha musical, que esta não é acompanhada 
por instrumentos musicais, mas apenas executada por vozes iguais, 
as que mais se aproximam do mesmo timbre, uma proximidade fi-
siológica das vozes. É uma música monódica porque contém uma 
melodia e esta pode ser acompanhada apenas pela repetição da 
voz principal, chamada de Organum, com ritmo livre e não medi-
do, utilizada pelo ritual da liturgia católica romana, vale salientar 
que essa é uma ideia musical do Ocidente. As características foram 
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herdadas dos salmos judaicos, assim como dos modos gregos, ou 
modernamente escalas musicais, que no século VI foram selecio-
nados e adaptados por Gregório Magno para serem utilizados nas 
celebrações religiosas da Igreja Católica. (BRESSAN: 1990). A prática 
do Canto Gregoriano só podia ser utilizada na liturgia ou em outros 
ofícios católicos. Só nos anos finais da Idade Média é que a polifonia, 
como técnica de harmonia obtida com mais de uma linha melódica 
em contraponto, começa a ser introduzida nos ofícios da cristanda-
de de então, e a coexistir com a prática do canto gregoriano.

Desde seu surgimento que a música cristã foi uma oração 
cantada, que devia realizar-se não de forma puramente material, 
mas com devoção ou, como dizia o apóstolo Paulo: “Cantado a Deus 
em vosso coração” (Efésios 5:19). O texto era, pois, a afirmação 
máxima do Canto Gregoriano. Na verdade, o canto do texto se 
baseia no princípio, segundo Santo Agostinho (430 d. C.) de que 
“quem canta ora duas vezes”. O canto Gregoriano jamais poderá ser 
entendido sem o texto, o qual tem primazia sobre a melodia, e é 
quem dá sentido a esta. Por isso, ao interpretá-lo, os cantores devem 
haver compreendido bem o sentido dele. Em consequência, deve-
se evitar qualquer impostação de voz de tipo operístico, em que se 
busca o destaque do intérprete. Deste canto procedem os modos 
gregorianos, ou escala musicais que dão base à música ocidental. 
Como essa era uma prática musical executada por um coro e não 
havia uma ligação direta com as partes da missa, uma forma de 
aproximá-los foi a unificação dos cantos litúrgicos da Idade Média 
aos cantos gregorianos, que a Igreja Católica organiza a Schola 
Cantorum e esses evoluíram nos séculos seguintes para a polifonia. 
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É durante a alta Idade Média, que surgem as obras polifônicas, 
ainda no ambiente profano, sob a forma de cânones, melodias que 
seguem uma a outra. A prova mais antiga existente de uma tenta-
tiva para estabelecer regras na polifonia primitiva da música oci-
dental se encontra em um método publicado no século IX com o 
título em latim, Musica enchiriadis. (GROUT, DONALD J.& CLAUDE 
V. PALISCA: 2007). A técnica da polifonia, em música, é uma técnica 
compositiva que produz uma textura sonora específica, onde duas 
ou mais vozes se desenvolvem preservando um caráter melódico e 
rítmico individualizado, em contraste com a música monódica do 
Canto Gregoriano, onde só uma voz existe ou, se há outras, seguem 
a principal em uníssono ou à distância entre uma ou duas oitavas, 
ou apenas tecem floreios em torno da melodia principal. Enquanto 
na monodia a voz melódica é acompanhada das seguintes num mes-
mo movimento linear, na polifonia e contraponto, há várias vozes, 
ou várias melodias e estas se movem com ritmo idêntico ou muito 
semelhante de modo a formar acordes nítidos, podendo elas ou não 
ter um caráter melódico próprio e pronunciado. 

No contexto da música erudita do Ocidente, a polifonia usual-
mente se refere à música composta na Idade Média tardia e no 
Renascimento, no final do século XV e durante o XVI. Num sentido 
estrito, significando simplesmente várias vozes, a polifonia tam-
bém engloba a homofonia e o contraponto. No século X iniciou-se a 
ideia de sobrepor vozes em intervalos de oitavas e quintas. Este pro-
cesso se desenvolveu e teve seu apogeu no século XV, onde a técnica 
do contraponto era altamente difundida. Tem-se por contraponto a 
técnica de contrapor melodias, ou seja, cantar melodias diferentes 
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ao mesmo tempo. Este procedimento criou uma resultante musical 
nova, que era a verticalidade musical, isto quer dizer, notas musi-
cais sobrepostas soando ao mesmo tempo. Com o temperamento 
esta nova técnica musical resultou na harmonia.

A polifonia, portanto, servirá de material melódico para o de-
senvolvimento do Organum; e que, por sua vez, se tornará a escrita 
musical base da missa, fixando valores de duração das notas seguin-
do o ritmo das palavras do texto litúrgico. Dessa evolução escrita 
instituiu-se a Organa de Notre Dame, ou ainda a Escola de Notre Dame, 
que tornou possível a evolução e diversificação dos estilos e formas 
polifônicas da missa.

Segundo LACERDA (1979), após o século XIV foram fixados os 
seguintes tipos de missa: a Missa Cantochão, onde os cantos do gre-
goriano são usados para cada movimento correspondente à missa 
polifônica; a missa cantus firmus, uma composição onde todos os 
movimentos são baseados numa mesma melodia de origem sacra ou 
profana, com longas notas; a Missa Parafraseada uma composição 
onde a melodia, do canto gregoriano ou cantus firmus, é elaborada no 
decorrer da composição aparecendo nas diferentes vozes; a Missa 
Paródia que é baseada no modelo polifônico com ênfase em mais de 
uma voz; a Missa Livremente Composta, que é uma composição livre 
e unificada por um motivo escrito pelo próprio compositor, também 
chamada de missa seni nomine; e a Missa Canônica que é uma compo-
sição baseada em técnicas de cânone do início ao fim. Para a Missa 
de Alcaçus foi utilizada a forma de Missa Livremente Composta, por 
conter nela um tema escolhido livremente pelo compositor Danilo 
Guanais, o tema/motivo musical foi Alcaçus que título à obra.
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A MÚSICA SACRA COMO REFLEXO DA RACIONALIZAÇÃO 
DESENVOLVIDA NO OCIDENTE

Segundo Roland de CANDÉ in: História Universal da Música, vo-
lume 1 (1995), a contribuição da polifonia favoreceu as exigências 
técnicas que se aperfeiçoaram na Idade Média com a superposição 
das linhas melódicas à quatro vozes: soprano, contralto, tenor e bai-
xo, impondo um harmonioso equilíbrio, garantindo, dessa maneira, 
seu predomínio como técnica musical. Para Candé “essa disposição 
bem equilibrada parece tão satisfatória para as vozes, que muitas 
vezes se dispensam instrumentos” (1995: 312). No entanto, será no 
jogo das tensões e das distensões que as cadências tonais baseadas 
em atrações harmônicas da polifonia, construirão o pilar do siste-
ma harmônico tonal dos séculos seguintes ao Renascimento.

Foi sobre o processo técnico da música moderna do Ocidente, 
que Max Weber apresenta o ensaio Fundamentos Racionais e 
Sociológicos da Música (1995). Esse foi um longo e histórico 
processo nascido da polifonia com a Organa de Notre Dame, chegando 
até a harmonia do Classicismo no século XVIII. Como a técnica 
da polifonia favoreceu as justificativas científicas em relação à 
música, esta constitui-se no terreno da história da arte, como a 
influência sobre a vontade artística diante da coisa empiricamente 
demonstrável, quer dizer, compreendida unicamente a partir 
de seus elementos musicais e não apenas através de elementos 
mágicos apotropaicos. Para Weber o processo de racionalização da 
música, acontece quando este é identificado num estado inicial, 
primitivo, da experiência musical, ligado ao puro gozo estético, que 
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este é interrompido por uma espécie de processo de racionalização 
primordial, praticamente universal.

Sob influência da filosofia de Kant (1804) e sua relação com 
o julgamento da arte, a partir da experimentação do que viria ser 
belo, admirável ou satisfatório, como também a diferença entre a 
realidade e a facticidade, Weber observou que a divisão assimétrica 
da oitava, notas: dó a dó, poderia proporcionar diferentes valores 
internos para a música, e como ciência, ele estabeleceu conceitos 
ordenados sobre a realidade que investigava. Partiu analisando 
os elementos musicais a fim de compreender a combinação de 
sons que se articulam mutuamente mesmo sendo aparentemente 
diferentes. Afirma que uma vez reconhecido o intervalo de oitava 
e sua divisão assimétrica nos intervalos de quarta. Notas de dó 
a fá, e de quinta, as notas de dó a sol, o impulso à racionalização 
do material sonoro ganha força para além das necessidades 
puramente estéticas. Este impulso corresponde ao que o autor 
chama de fatos fundamentais de toda racionalização musical, 
percebida internamente e desenvolvida a partir das relações 
entre os sons estabelecidos, entre a ratio melódica, referente a 
polifonia, e a ratio harmônica, referente aos acordes, como objetos 
de reflexão teórica e de experimentação prática.

A ratio melódica da polifonia durante a Idade Média esteve 
inerente à ética religiosa, como veículo de efeitos mágicos (WEBER: 
1982, p. 391). Dois lados se posicionam em tensões, por um lado 
tem-se a sublimação da ética religiosa e a busca da Salvação, e por 
outro lado, tem-se a evolução da lógica inerente à arte, ambas em 
lados opostos compuseram o cenário do que viria a ser a música 
moderna do Ocidente.
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É próprio das religiões sublimadas da Salvação focalizar ape-
nas no significado de sua ação, a vida piedosa, e não na forma 
das coisas referentes à Salvação, assim se sucedeu no início da 
escrita polifônica, seguindo as palavras do texto litúrgico, numa 
busca de aproximação devocional. Porém o interesse voltado à 
técnica, como forma musical sistematizada, apareceu como algo 
da criatura, do homem, que se afastava do seu significado, e com 
essa pretensão a música começa a competir diretamente com a 
religião salvadora, partindo numa evolução cada vez mais técnica 
(WEBER: 1982, p. 392).

Ao refletirmos sobre os aspectos religiosos da música e sua 
evolução, tomamos a religião cristã dos primeiros séculos, esta, 
distinta de todas as demais por sua introspecção e quietude, 
também se caracteriza pela ausência de qualquer sinal externo 
de excitação enérgica. (PERRY: 1986, p. 82). Foi à relação entre a 
música e a dança, ou melhor, a ausência dela, que chamou atenção 
de Weber, ao perceber que o cristianismo era a única religião das 
que têm escrita que nunca havia incluído o culto da dança, pois se 
envergonhava do corpo. Portanto, era necessário ter uma música 
fundamentada principalmente na melodia em detrimento do rit-
mo até um grau quase nunca encontrado em nenhum outro lugar 
(HONIGSHEIM: 1977, p. 86).

A música que se desenvolveu no interior da Igreja durante 
os primeiros séculos do segundo milênio se caracterizava por ser 
essencialmente vocal, sendo que os instrumentos se limitavam ao 
papel de meios de controle da polivocalidade. Segundo Perry (1896, 
p. 83), o espírito da religião e da vida religiosa era essencialmen-
te devocional e contemplativo, e consequentemente toda música 
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empregada nas cerimônias da igreja era vocal ou coral, e quase 
totalmente desprovida de qualquer qualidade rítmica e de tudo o 
que representava expressão gesticulatória. Esse estado de coisas foi 
eminentemente favorável ao desenvolvimento de certas caracte-
rísticas artísticas que forma um preliminar necessário à formação 
final da arte musical moderna.   

O controle dos instintos e das paixões foi uma das caracterís-
ticas fundamentais que marcam o início do processo de racionali-
zação da música ocidental. A primeira separação foi da dança com 
a música, toda associação de caráter enfeitiçador da dança devia 
ser purgado. A dança era um dos componentes junto com os instru-
mentos que dava unidade à execução musical, e na falta desse com-
ponente rítmico, a música vocal cristã buscou na harmonia e na 
métrica a forma de coordenar as ações das várias vozes. Foi assim 
que a rejeição da dança e da execução instrumental a ela vinculada 
é acompanhada pela submissão das várias dimensões do fenômeno 
musical ao controle rigoroso e metódico da razão.

Outro aspecto peculiar a todo racionalismo religioso, podendo 
ser esta uma das possíveis explicações para o desenvolvimento do 
sistema harmônico tonal, foi o abandono das referências gregas na 
música cristã. A única forma de se distinguir entre os estados reli-
giosos e profanos é a referência ao caráter extraordinário dos esta-
dos religiosos (WEBER: 1982, p. 321, 322). Os movimentos corporais 
e todo gestual ligado às demais religiões, sofria o risco de se evocar 
a sensualidade, como havia entre a música e a dança egípcia. A mú-
sica cristã dos primeiros séculos estava estabelecendo uma nova 
estética, como também uma nova ética: a ética fraternal, mesmo 
que essa ética entrasse em tensão com a vida do homem natural.
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A ética fraternal da religião de salvação está em tensão pro-
funda com a maior força irracional da vida: o amor sexual. Quanto 
mais sublimada é a sexualidade, e quanto mais baseada em prin-
cípio, e coerente, é a ética de salvação da fraternidade, tanto mais 
aguda a tensão entre o sexo e a religião. A tensão entre religião e 
sexo foi aumentada pelos fatores evolucionários, de ambos os lados. 
No lado da sexualidade, a tensão levou da sublimação ao erotismo, 
e com isso a uma esfera cultivada conscientemente e não rotinizada 
(WEBER: 1982, p. 393, 394).

É nos primórdios da música ocidental que está impregnado 
o ethos da vida monástica. Esse ethos oferece condições favorá-
veis para expandir a harmonia, que através dela o sistema sonoro 
será estruturado rigorosamente, de forma que todos os seus ele-
mentos estejam sistematicamente conectados e se definam entre 
si. Poderíamos afirmar que há uma afinidade entre o monacato 
e o princípio da harmonia. Serão durante os primeiros anos do 
Renascimento que o caráter moral e psicológico da música sacra 
será traduzido numa busca intensa de enquadrar o fenômeno 
musical as determinadas de um racionalismo científico de bases 
matemáticas. Nesse sentido a música será considerada por teóri-
cos posteriores como uma ciência, até como a principal ciência. 
Segundo Weber duas foram as características da racionalização 
ocidental: a notação musical, que extrai da música um fenômeno 
irracional - regras de explicação de sua ação social; e a separação 
dos bens privados da empresa. 

O processo de racionalização da música ocidental passa por 
dois momentos: o primeiro de racionalização religiosa, seguido 
de um momento secular que impulsiona a conformação final do 
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sistema sonoro. O que dá unidade a esse processo é o progressivo 
domínio do fenômeno musical pautado por um racionalismo mu-
sical tipicamente ocidental. O resultado desse processo é o sistema 
musical harmônico-tonal moderno. 

A autoridade hierocrática e oficial da Igreja lutam contra toda 
religião virtuosa e seu desenvolvimento autônomo. A Igreja como 
portadora da graça institucionalizada, busca organizar a religiosida-
de das massas e colocar os seus valores de acordo com a Igreja e seus 
estamentos. Nesses aspectos, percebe-se sua posição democrática em 
relação de tornar os valores sagrados acessíveis a todos, ela se torna a 
favor de um universalismo da graça e da suficiência ética para todos 
os que estão colocados sob sua autoridade institucional. Portanto, os 
virtuosos religiosos se viram obrigados a ajustar suas exigências às 
possibilidades de uma religiosidade da vida cotidiana a fim de con-
seguir e manter a preferência ideal e material das massas. As expe-
riências místicas, orgiáticas e extáticas muitas vezes induzidas por 
músicas e instrumentos consagrados ao paganismo, provocam esta-
dos extraordinariamente psíquicos, e estes certamente deveriam ser 
excluídos da música sacra (WEBER: 1982, p.331-334). 

Nos séculos de transição entre o Renascimento e o Barroco, 
assiste-se, porém, uma aproximação com o que estaria em tensão 
permanente. Compositores como Claudio Monteverdi (1643), Johann 
Sebastian Bach (1750) e George Haendel (1750), produzem cada vez 
mais uma arte musical sacra, com Missas, Cantatas e Oratórios. Sendo 
esta relação de “significado” e “forma”, o produto de uma afinidade 
psicológica entre a religião e arte, dentro de uma realidade empírica 
e histórica que levou a alianças sempre renovadas e significativas 
para a evolução da música. 
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Até o Classicismo as partes da missa são encontradas em am-
biente religioso, somente a partir do Romantismo é que surge à ten-
dência dessas partes se deslocarem de seu sentido litúrgico original 
passando a ser apresentadas em salas de concerto e teatros. Com 
esse deslocamento a missa adquire características de música artís-
tica e não apenas de música sacra, sendo amplamente compreen-
dida como gênero musical. Na modernidade (século XVIII) a ética 
religiosa da missa como música sacra, encontra-se mais uma vez 
em tensão com a esfera estética, pelo desafio de tratar em princí-
pio com a superação do naturalismo partindo para novas formas 
de expressão. Para Weber a religiosidade mágica está numa relação 
muito íntima com a esfera estética, porque desde o início a religião 
tem sido uma fonte inesgotável de oportunidades de criação artís-
tica, entre um novo estilo que imprimia e a tradição religiosa que 
buscava manter. (1982: 390).

Quanto à racionalização do material sonoro este pode adotar 
graus e direções bem diferentes, inclusive contraditórias. A for-
mação do sistema sonoro pode estar condicionada por fatores 
extramusicais. Os instrumentos, que são o veículo material de um 
determinado sistema sonoro, construídos exclusivamente a partir 
de critérios como o da simetria espacial, por exemplo, acusam um 
tipo de racionalização extramusical. Também existem as racionali-
zações internas, que se desenvolvem a partir das relações entre os 
sons. Na grande maioria dos casos, elas seguiram o caminho da di-
visão da oitava pelo intervalo melódico de quarta, o que favoreceu 
o surgimento dos tetracordes e das terças neutras e irracionais, não 
as harmônicas. Esse tipo de racionalização conduziu à ampliação 
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do âmbito melódico, que tanto no estado primitivo da experiência 
musical como em seu estado mágico, no qual a música é empregada 
com fins religiosos, era bastante reduzido.

Foi o desenvolvimento do intelectualismo e da racionalização 
da vida na modernidade que modificou a forma pela qual a música 
estava sendo tratada dentro da religião. A música torna-se um cos-
mo de valores independentes, percebidos cada vez mais conscien-
temente, e que existem por si mesmos, como elementos musicais. 
Esta seria, portanto, uma forma que a música proporciona - uma 
“salvação” das rotinas da vida cotidiana, principalmente das cres-
centes pressões do racionalismo teórico e prático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da abordagem teórica de Weber, constata-se que a 
música enquanto arte contraria a racionalidade, porém no Ocidente 
ela adquire regras e estruturas sistematizadas capaz de orientar as 
ações do indivíduo, como ocorreu na música sacra. Vemos que o 
sujeito orienta a sua ação simplesmente em função da legalidade 
interna das esferas política e econômica, mas com isso também 
decreta a fria aplicação dos seus procedimentos. Quanto mais o 
sujeito age de acordo com sua racionalidade puramente formal, 
mais essa racionalidade o priva de sua liberdade e o aprisiona. Talvez 
essa realidade não se aplique como um todo em relação à música, 
porque a música como linguagem da arte não “trai” a si mesma, 
sem liberdade. É nesse ponto que a música pode atuar em caminho 
oposto, de liberdade do racionalismo prático e teórico. Essa, portanto, 
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é a possibilidade que Weber aponta quando reconhece admitindo 
a racionalidade e irracionalidade na música. A orientação prático-
finalista da ação, que se torna dominante na modernidade, na esfera 
artística é inteiramente de caráter a-racional ou antirracional, ou 
seja, do ponto de vista da recepção, do prazer, do deleite que a arte 
oferece ao homem, seja pela via da contemplação racional ou da 
entrega afetiva, é completamente irracional em função dos interesses 
práticos racionalmente estabelecidos (HABERNAS: 1997: 374).

As culturas musicais, mesmo as mais racionalizadas, sempre 
dependeram da tradição oral, de forma que a música esteve es-
treitamente ligada à vida do próprio músico. Quando no Ocidente 
aconteceu a separação entre a vida cotidiana e a música, a conse-
quência disso colocou o homem subordinado a um conjunto de co-
nhecimentos e técnicas musicais que estavam independentes a ele. 
A separação entre o homem e a música possibilita que o momento 
subjetivo seja sufocado pela dimensão objetiva da técnica. As me-
didas que visavam remediar as arbitrariedades da polivocalidade 
medieval, como a ausência de elementos rítmicos e danças, deram 
início a um processo de racionalização da música que, séculos mais 
tarde, colocaria em perigo a própria liberdade do sujeito frente à 
música. Segundo Adorno (1985), o que os serialistas, como músicos 
experimentais fazem, não é tramar arbitrariedades matemáticas 
com a música, mas levar ao cúmulo uma evolução que Max Weber 
definiu em sua Sociologia da Música como a tendência geral da histó-
ria musical moderna: a progressiva racionalização da música. 

Ao pensar na ação do indivíduo na sociedade, a preocupação 
de Weber era, sobretudo, que o homem não se transformasse em 
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um especialista da arte. Afirma que àquele indivíduo que se coloca 
pura e simplesmente ao serviço de uma causa, este possui no campo 
da ciência a personalidade. Em suas palavras é possível perceber 
que é no valor em si da ação do artista que ele alcança a dignidade 
do fazer artístico. Os meios técnicos favorecem essa trajetória, mas 
são as ideias musicais assumidas conscientemente como um valor 
que vale dedicar-se o coração e transformar em virtude daquele 
que cultiva (WEBER: 2002: 28).

Na elaboração de uma teoria sobre a música racionalizada, 
Weber buscou solucionar as dificuldades encontradas na abordagem 
do fenômeno musical, para isso renunciou aos princípios e às con-
venções adquiridas na sua formação de cientista social. Com isso, 
tenta justificar o eurocentrismo, apresentando a música racionali-
zada como um tipo ideal. Sua preocupação estava direcionada para o 
psicologismo e naturalismo discutido em sua época, início do século 
XX. Para o referido autor, os fatores naturais ou psicológicos seriam 
apenas condições para o desenvolvimento da ação social, e deve-
riam ser levados em consideração na medida em que ajudassem na 
compreensão do fenômeno histórico-sociológico. Na sua narrativa 
sobre racionalização apresenta a divisão assimétrica da oitava, um 
intervalo de quatro sons e outro de cinco sons, que são as bases da 
harmonia ocidental. Serão esses sons que aparecem na estrutura ra-
cionalizada europeia como estágio original do “puro gozo estético”.

É, portanto, na construção de sua teoria, que  Weber levanta 
questões relativas às consonâncias fundamentais, aos sistemas so-
noros pentatônicos, helênico, árabe, em relação à música ocidental 
moderna. Sua grande contribuição foi apresentar o desenvolvimento 
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em outras culturas musicais realizando uma análise sociológica do 
mundo moderno, fazendo o caminho inverso: mostrando no seu 
íntimo como a música traduz esse mundo de forma exemplar, seja 
encantado ou desencantado, racional ou irracional.

Ao apresentarmos a Missa de Alcaçus, percebemos que são 
os aspectos religiosos que podem proporcionar um entendimento 
amplo da obra, enquanto música sistematizada e, portanto, capaz 
de articular diferentes valores irracionais e afetivos que coadunam 
com obra erudita. 
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TURISMO, FÉ E RELIGIOSIDADE NA CIDADE DA 
SANTA NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE

Mayara Ferreira de Farias
Maria Lucia Bastos Alves

Sylvana Kelly Marques da Silva

O turismo é uma atividade socioespacial, que se desenvolve 
imersa em uma rede de relações, por meio de agentes interessa-
dos, principalmente, em seus aspectos econômicos. Fomentado 
pelas políticas públicas que o entendem como uma ferramenta ca-
paz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social e a fim 
de ampliar o seu leque de possibilidades, passa a ser segmentado 
por intermédio de diferentes modalidades. Dos diversos campos 
que ofertam a atividade, nos direcionaremos ao turismo religioso. 
O Turismo religioso é, majoritariamente, representado por even-
tos festivos do catolicismo popular, favorecidos pela devoção aos 
diferentes santos padroeiros. Visto que a dinâmica desse tipo de 
segmento é capaz de reunir, ao mesmo tempo, em seus espaços uma 
diversidade de experiências, abordamos a necessidade de discorrer 
às relações entre a religiosidade e o fazer turístico como mútuas, 
dotadas de práticas e representações que apreendem e percebem o 
espaço (CHARTIER, 2012).

Atentos às diversas relações que envolvem o turismo, ativi-
dade de consumo na dinâmica das metrópoles contemporâneas e 
constituído em espaço de agregação de pessoas e produtos, capaz 
de traduzir e consolidar tendências de comportamentos de indiví-
duos e grupos sociais no desenrolar dos panoramas pintados pela 
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utopia consumista (BAUMAN, 2011). Problematizamos as práticas 
que emergem das tensões entre o sagrado e profano atravessadas 
pelas relações sociais, culturais e econômicas estimuladas pela 
atividade do turismo e apreendidas pelos moradores da cidade 
inseridos nas múltiplas formas de relações que se entrelaçam nos 
eventos através das romarias, peregrinações, procissões, entre 
outras manifestações religiosas. Os objetivos desse estudo foram 
contextualizados na cidade de Santa Cruz (RN). O local tem se or-
ganizado espacialmente em prol do turismo religioso, tendo como 
lócus principal o Santuário do Alto de Santa Rita, inaugurado em 
26 de junho de 2010 e administrado pela Paróquia de Santa Cruz, 
juntamente com a Arquidiocese de Natal, construído em prol do 
turismo religioso e para fomento das festividades que envolve a 
santa padroeira.

O presente texto, além da introdução, contempla cinco se-
ções e uma subseção: A primeira trata de categorizar o campo de 
pesquisa, o método e as possibilidades de análise decorrentes das 
interações sociais agenciadas no município de Santa Cruz (RN). Na 
segunda são apresentados em um contexto histórico e cronológi-
co os aspectos teóricos desenvolvidos para análise das festas nos 
Brasil, principalmente os debates, que surgem na segunda metade 
do século XX, proporcionando outras visões, além do contexto his-
tórico da devoção à santa Rita de Cássia e a possibilidade do turis-
mo religioso. A terceira seção trata das festividades em torno da 
devoção à Santa Rita de Cássia entrelaçadas ao comércio, a política 
local e as possibilidades da atração turística, ampliadas no jogo de 
tensões e conexões entre as parcerias das instituições religiosas, 
privadas e públicas. A quarta seção descreve o contexto espacial do 
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complexo, após atrela-o ao conceito de espetacularização. Ainda, 
apresenta uma subseção com a percepção dos sujeitos locais, como 
forma de retratar as representações construídas quanto à apropria-
ção do espaço; por fim são tecidas as considerações finais.

O CAMPO DE PESQUISA, O MÉTODO E AS 
POSSIBILIDADES DA ANÁLISE

Situada a aproximadamente 130 km de distância da capital 
do estado, a cidade de Santa Cruz possui um fluxo regular de pes-
soas, contudo, não há estudos de demanda oficiais que mostrem 
dados referentes ao número de visitantes, movimentação econô-
mica e impactos diretos do turismo à comunidade local. 

Nos limites possíveis para esse texto, levantaremos algumas 
abordagens sobre os múltiplos sentidos que foram atribuídos ao 
espaço, faremos uma breve discussão sobre as ações fomentadas na 
cidade em prol desse segmento turístico. E, guiados pelo método 
da análise discursiva, detalharemos os instrumentais utilizados, 
além da temporalidade escolhida a fim de pontuarmos as práticas 
e representações que envolvem a religiosidade e o fazer turístico. 

O fio condutor para a construção desse artigo foi à articu-
lação encontrada nas entrevistas pré-elaboradas na pesquisa do 
mestrado de Farias (2013). A pesquisadora percorreu as ruas da 
cidade, tanto na rotina do cotidiano, quanto nos dias de festivida-
des religiosas, o que favoreceu a aproximação mais estreita com 
os diferentes frequentadores do espaço, condição prévia para se 
levar adiante um trabalho de campo. As visitas e a aplicação dos 
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questionários deram-se entre dezembro de 2011 a dezembro de 
2012. O campo foi explorado tanto no cotidiano dos residentes 
da cidade, quanto nos dias de missas realizadas no santuário, nos 
dias de procissões, em momento de pagamento de promessas e 
nas festas em homenagem à Santa Rita de Cássia. Tendo em vista 
a construção da análise em um contexto que envolve a transfor-
mação do espaço, acreditou-se por bem explorá-lo nos distintos 
momentos em que as relações que o constroem estão mediadas 
pelo turismo e pelo religioso. A fim de focar as diferentes relações 
expostas pelos sujeitos que expressam as formas de sociações, a 
partir de questão temática, e de sorte apreender como os discur-
sos estão estruturados no imaginário local contemplando diver-
sos sentidos de apropriação do espaço. 

Figura 1 – O espetáculo: Festa da Santa Rita de Cássia.
Fonte: FARIAS, 2013. Festa em homenagem à Santa Rita de Cássia 2013.
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FESTAS RELIGIOSAS: 
A SANTA RITA DE CÁSSIA E O TURISMO

Em uma revisão historiográfica percebe-se que o longo e di-
versificado calendário de festejos católicos, de santos, santas, pa-
droeiros e padroeiras, foi assimilado e ressignificado, desde a idade 
média, que por sua vez, deixou para trás os festejos e rituais que se 
organizavam em torno de datas relacionadas aos períodos de plan-
tação, colheita e eventos marcantes na vida comunitária, conside-
rados pagãos (ALBUQUERQUE JÚNIOR). 

No decorrer do século XX, os estudos em torno da temática apa-
rece atrelado aos conceitos de cultura e tradição, principalmente, a 
partir dos anos cinquenta do século XX, por meio dos trabalhos de 
campo das ciências sociais, esses eventos são observados, na maio-
ria dos estudos, como expressões de uma cultura ameaçada, prin-
cipalmente pela chegada da modernização e desvendá-los seria um 
exercício de preservação da identidade nacional (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011).

Nesse âmbito, as festas aparecem no século passado guindadas 
por políticas públicas e discursos do próprio Estado Nacional, na 
condição de festas típicas. De quadros que retratam o que seria a 
identidade nacional e que mais tarde aparece especificado em obras 
como as de Roberto da Matta, referencia em trabalhos sobre festas e 
festividades, como uma quebra do cotidiano, um espaço que se cons-
trói lúdico em oposição ao mundo do trabalho (MATTA, 1997).
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Outros debates também emergem em torno das festas1 a partir 
da segunda metade do século passado, apoiadas em teorias e mé-
todos distintos e enriquecendo a temática. Seja pela perspectiva 
que as coloca em destaque por suas funções integradoras e legiti-
madoras das estruturas sociais; ou as reflexões que as inserem no 
processo ritual; discussões que direcionam as festas como produ-
toras e formadoras de códigos sociais ou mesmo pela perspectiva 
dos que as analisam como uma manifestação política e estética da 
contestação hegemônica, pela ótica da subversão, da transgressão, 
da ruptura e transformação na vida social (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2011; ALVES, 2013).

As festas, notadamente as religiosas, como a de Santa Rita de 
Cássia, marcam tempos fortes, dramas, discursos, momentos cul-
minantes, ritmos e invenção de novos territórios para habitarmos. 
E, concatenadas a lógica do turismo, devem ser entendidas na com-
plexidade de suas relações sociais, sistemas simbólicos e significa-
dos dos comportamentos. 

Considerando-se que a devoção à Santa Rita de Cássia, no 
Brasil, inicia-se ainda na idade média, entre os séculos XV e XVI, se 
constitui em uma herança portuguesa. E, o município de Santa Cruz 
tem se legitimado enquanto espaço propício ao turismo religioso 

1De acordo com a pesquisadora ALVES, 2013, seguem trabalhos significativos na 
temática: PEREIRA DE QUEIROZ, M. Isaura. O messianismo no Brasil e no mun-
do (1965); VAINFAS, Ronaldo. Da festa tupinambá ao sabá tropical: a catequese 
pelo avesso. In:JANCSO, István; KANTOR, Íris (orgs.). Festa: cultura e sociabilida-
de na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec; Edusp; FAPESP; Imprensa Oficial, 
vol.1, 2001; PRIORE, Mary Del. Festas e utopias no Brasil colonial. São Paulo: Bra-
siliense, 1994; PEREIRA, Mabel Salgado; CAMURÇA, Marcelo Ayres (orgs.). Festa 
e Religião: imaginário e sociedade em Minas Gerais. Juiz de Fora-MG: Templo 
Editora, 2003.
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em torno dessa herança. Nos arredores do estado, o “interior” é 
apontado como um espaço de adoração à Santa Rita. Mas, distintos 
discursos, organizam-se em torno dessa devoção e os agentes so-
ciais incorporam essa lógica no espaço físico da cidade. 

O lócus de observação esta no Complexo Turístico Religioso Alto 
de Santa Rita, construído para fiéis e turistas no terreno doado pela 
igreja católica matriz, e em seus arredores. Esses espaços coadunam-
-se a um calendário festivo em torno da santa, que compreende desde 
missas e bênçãos dominicais promovidas no santuário, a cavalgadas 
e romarias. As romarias são organizadas durante vários períodos por 
ano e se dividem em: Romaria Eucarística, (21 e 22/04); Romaria de 
Santa Rita de Cássia, (de 13 a 22/05), na festa da padroeira; Romaria 
Mariana (17 a 22Q07), na festa de Nossa Senhora do Carmo; a Romaria 
da Gratidão, (11 e 12/10), que celebra o aniversário de criação do 
Santuário; e Romaria da Coroa, todo dia 22 de cada mês.

As comemorações da Festa da Santa Rita iniciam nos dias 13 
de maio, e finalizam no dia 22 do mesmo mês, dia consagrado à 
santa. Alguns rituais como as novenas são organizadas por leigos, 
membros das pastorais e lideradas pelo pároco local. São ritos que 
obedecem a uma programação pré-estabelecida pela equipe res-
ponsável pelo evento. A programação religiosa inicia-se às 5h da 
manhã com alvoradas, carreatas, caminhadas, hasteamentos de 
bandeiras, rezas à Nossa Senhora, bênçãos e peregrinações com 
imagens da Santa Rita entre outros símbolos, finalizando com 
missa e bênçãos especiais para os fieis, chamados de “noiteiros”. 
Essas festividades reúnem diferentes segmentos sociais, desde os 
provenientes de espaços periféricos, até os representantes do se-
tor político e comercial. 
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Figura 2 – Santuário Alto de Santa Rita de Cássia.
Fonte: G1, InterTv Cabugi, em 03/04/2013. Fotografia: Canindé Soares.

FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA: 
DEVOÇÃO E OUTRAS QUESTÕES

Dentre as manifestações da vida social, segundo Lima (2007), as 
festas são reconhecidas como figurações de relações humanas, vis-
to que, assim como a religião e a própria comunicação, a festa é um 
dos componentes universais da cultura. A evangelização da colônia 
e o catolicismo, por exemplo, deixou um legado de monumentos ar-
quitetônicos e figuras de arte, incluindo antigos templos e mostei-
ros, imagens e várias manifestações que foram materializadas em 
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torno da fé. São espaços de celebração e culto que atraem a atenção 
de muitas pessoas, principalmente para a peregrinação dos fiéis 
(PONCELA, 2010b).

As festas religiosas, por conseguinte, são cenários de mobiliza-
ção de um grupo e da sua expressão por meio de uma sequência de 
rituais, em que agradecer, venerar e homenagear são termos que se 
ligam diretamente ao ato de festejar, expressando, dessa forma, um 
conjunto de comportamentos que ressignificam e constroem a me-
mória de um povo, sendo, manifestações coletivas de solidariedade, 
união e receptividade (ALVES, 2005). 

Entretanto, essas festas religiosas não são compostas somente 
por rituais, mas também por serviços prestados ao público, os quais 
promovem alimentação, entretenimento, locomoção e descanso. 
Nesta perspectiva, há estabelecimento de incentivos e controles 
do poder público, de diferentes agentes sociais e o movimento de 
segmentos do mercado, mais notadamente, os que se coadunam ao 
setor, no âmbito social, cultural e econômico. 

Na medida em que o Turismo Religioso tem como público 
principal os que buscam contato com “o divino”, em maior ou 
menor grau e, embora os espaços turísticos religiosos procurem 
atender prioritariamente as necessidades daqueles que buscam um 
objetivo específico, são acima de tudo um momento de invenção 
da ordem social, dotado de diferentes formas, como destacam 
Albuquerque Júnior (2011) e Alves (2013). Nesse norte, através das 
festas religiosas, a cultura local se exterioriza entre momentos de 
promessas e momentos de lazer com o desenvolvimento de laços 
de solidariedade nos diferentes grupos, constituindo-se em novas 
práticas para o local.
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Os eventos religiosos, ligados à lógica do turismo, passam a 
exigir vários requisitos técnicos profissionais e administrativos, 
muitas vezes estranhos as relações locais, por já estarem reformu-
lados para se adaptarem ao que o turista procura, a fim de ser ven-
dido como produto aos visitantes. De acordo com Ferreti (2007), o 
risco da introdução de novos signos nas festas e rituais religiosos 
para satisfazer o gosto da clientela passageira ou para adequá-los à 
sua disponibilidade de tempo, leva fatalmente, mais cedo ou mais 
tarde, à transformação da festa religiosa em espetáculo para turis-
ta. E, percebe-se que, em muitos casos, quando os agentes do turis-
mo se apossam das festividades religiosas usando-as como atrativo, 
quer seja para promover a cidade ou inserir novos meios de lucro à 
economia, direciona-a a dinâmica econômica, ligada ao espetacular 
(SILVA, 2004). Transformando-as, como corrobora Alves (2005), em 
verdadeiros espetáculos de fé e de devoção.

A festa da Santa Rita pode ser vivenciada por intermédio de 
múltiplas experiências. Reconhecer os diferentes sentidos é ir além 
da dicotomia devoção/diversão, privilegiando o emaranhado de 
experiências, que emerge nos espaços sagrados e nos shows, bai-
les, rifas e leilões, os quais são caracterizados principalmente pelo 
prazer, entretenimento e descontração entre visitantes, residentes, 
grupos de familiares e comunidades vizinhas (PINTO, 2002). A in-
serção dos turistas, em busca de experiências, que muitas vezes não 
coadunam com o motivo principal do evento e não se relacionam 
com os conhecimentos locais, acaba atrelando-os aos espaços por 
meio de códigos de negociações, sentidos e práticas dos que partici-
pam ativamente do evento, gerando uma interelação.
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No município, os partícipes dos eventos religiosos são, em sua 
maioria, familiares ou amigos da comunidade. E, os que realizam 
o turismo muitas vezes possuem vínculos afetivos, estando inti-
mamente relacionados não só à romaria em si, mas a dinâmica de 
relações dos que fazem parte dos grupos de romeiros, estabelecen-
do significados compartilhados quanto às formas de viver. O que 
corrobora com a dinâmica organizacional dos vários momentos de 
expressão de fé: como procissões, romarias, pagamentos de pro-
messas com a subida individual ou coletiva ao Complexo Turístico 
e Religioso Alto de Santa Rita e missas realizadas tanto na Igreja 
Matriz da Igreja Católica como na capela do Santuário.

A movimentação de pessoas que visitam a cidade para conhe-
cer o Complexo Turístico e Religioso Alto de Santa Rita é signifi-
cativa, em especial nos finais de semana. Porém, é no período de 
realização da Festa da Padroeira que a cidade possui uma maior 
circulação de visitantes, fiéis e peregrinos. Nesse contexto, foi in-
serida, a partir do ano de 2012, a Expo Santa Rita – evento realizado 
em parceria com a Casa de Cultura a fim de propagar às festivida-
des. Em momento anterior à abertura oficial das festas de maio, a 
paróquia de Santa Rita de Cássia promove eventos que estimulam 
a divulgação do calendário, como; o jantar dos santa-cruzenses au-
sentes e a peregrinação dos quadros de Santa Rita de Cássia. 

E, nesse ínterim a santa tem virado tema para músicas, cor-
déis, poemas e vídeos que surgiram movimentando a produção 
artístico-cultural da região e da cidade. Essa produção também, se 
desdobra na fabricação de souvenires, como artesanato, esculturas, 
pinturas, desenhos, obras gráficas e fotografias, tendo como maior 
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representação o Monumento de Santa Rita de Cássia no Complexo 
Turístico e Religioso Alto de Santa Rita. São caminhos que demons-
tram toda uma rede de comércio, de política, de sociabilidade que 
não aparecem diretamente nas representações, mas que estão reve-
ladas nas produções sócio-espaciais, suscitadas no jogo de tensões e 
conexões entre as parcerias religiosas, privadas e públicas.

O COMPLEXO TURÍSTICO ALTO DE SANTA RITA: 
ENTRE DISCURSOS E EXPECTATIVAS

O fluxo turístico varia de acordo com a sazonalidade do local 
e com as condições adversas que podem ocorrer para que o turis-
ta não visite determinado espaço. Fenômenos naturais, violência, 
além da precária divulgação, são fatores de risco entre os diferen-
tes agentes que oferecem a cidade ao visitante. Parafraseando Beni 
(2006), é válido lembrar que a esfera federal e a estadual também 
possuem papel fundamental para o desenvolvimento econômico e 
oferta dos municípios ao turismo. Caso dos programas que atuam 
nas bases estruturais da atividade, ou seja, nas políticas públi-
cas e na iniciativa privada. Dentre os programas destacamos o de 
Regionalização do Turismo: Roteiros do Brasil. 

O citado programa promoveu a divisão do estado do Rio 
Grande do Norte em Polos: o Polo Costa das Dunas; o Polo Serrano; 
o Polo Seridó; o Polo Costa Branca e o Polo Traíri. Segundo o conse-
lho regional de turismo, os polos foram criados com o objetivo de 
potencializar o desenvolvimento das localidades e seus entornos. 



Turismo, fé e religiosidade na cidade da santa no interior do Rio Grande do Norte
Mayara Ferreira de Farias / Maria Lucia Bastos Alves / Sylvana Kelly Marques da Silva

207

Com parcerias entre o empresariado local e as ações de integração 
do governo federal, dialogando com as políticas públicas do gover-
no estadual, municipais e com a sociedade em geral, a partir do ge-
renciamento apropriado dos incrementos das receitas advindas da 
atividade turística.

O complexo turístico Alto de Santa Rita está situado no Polo 
Agreste/Trairi e de acordo com o Portal Oficial de Turismo do Rio 
Grande do Norte (2011), atrai visitantes, não só pelos festejos, mas 
também pela beleza dita natural do sertão nordestino, que com suas 
serras, rochas e lajedos podem viabilizar para a prática do Turismo 
de Aventura. Ainda sobre o referido Polo o portal destaca o monu-
mento de Santa Rita de Cássia, como a maior construção religiosa 
das Américas o que personifica a influência de religião católica em 
âmbito econômico, social e cultural.

O incremento ao turismo religioso, que tem sido expressivo na 
cidade de Santa Cruz, favoreceu melhorias na infraestrutura local, 
maior acessibilidade a alguns pontos da cidade, especialização no 
atendimento comercial, com incentivos à qualificação profissional e 
à diversificação das atividades no comércio local. Após o monumento 
ter sido materializado, surgiram pousadas, restaurantes, lojas, 
bares, supermercados, salões de beleza, também houve incremento 
no setor dos transportes, visando atender as necessidades criadas 
pelo desenvolvimento do turismo religioso local. Empreendimentos 
preexistentes ampliaram seus espaços, buscando inserção na lógica 
de movimentação da economia local. E, quanto à população, houve 
a necessidade de se adaptar às novas sociabilidades, práticas e 
representações nos espaços da cidade.
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A construção do Complexo não passou por fiscalizações de 
grandes agências, nem de fiscalizadores federais, uma vez que foi 
blindada por fatores políticos em ano eleitoral. É também relevante 
apontar que a obra foi iniciada em 2008, ano de eleição municipal 
e inauguração também foi em período eleitoral, ano de 2010, com 
eleições gerais (FARIAS, 2013). 

O Complexo tem construído sua imagem em torno do apelo de 
grande monumento católico, conciliando-o com a imagem do mu-
nicípio e da região. Pode-se afirmar que grande parte dos morado-
res do estado do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba reconhecem 
no município de Santa Cruz um ponto de peregrinação e de locali-
zação de um grande monumento. Atualmente, a devoção leva um 
contingente significativo de peregrinos ao município, oriundos de 
várias paróquias do estado e também de estados vizinhos.

O discurso construído em nome do turismo como propulsor do 
desenvolvimento econômico se destaca junto com as materializa-
ções, apresentando as construções com enorme positividade. Uma 
prática relacionada ao sistema econômico e social que como relata 
Guy Debord (2003, p. 17), está ligada a espetacularização dos espa-
ços, no qual a aceitação passiva da aparência é a essência de uma 
sociedade que não diz nada além de “o que aparece é bom, o que é 
bom aparece”, naturalizando assim, configurações que dominam e 
elaboram os espaços.

A espetacularização causada pela dimensão do monumento 
pode ser observada nas palavras do seguidor da religião católica 
e blogueiro Jorge Ferraz (2010). Esse fiel descreve o que seria a 
superação do interior nordestino em ter um monumento dedicado 
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à fé católica que ultrapassa as dimensões da Estátua do Cristo 
redentor, na cidade do Rio de Janeiro e a Estátua da Liberdade, em 
Nova Iorque. Para o blogueiro a estátua foi “construída ao arrepio 
do ‘estado laico’ e para o horror dos ‘laicínicos’ de plantão – com 
recursos vindos do estado do Rio Grande do Norte e do Ministério do 
Turismo, a despeito dos protestos e da pressão”. Ferraz acrescenta 
ainda que o monumento é uma representação do poder da Santa 
Rita de Cássia, que nesse contexto corrobora o porquê é conhecida 
como a santa das causas impossíveis. Comparação que não escapa 
ao marketing institucional da localidade:

Figura 3 – Folder Institucional comparativo de tamanho de monumentos.
Fonte: Site da Prefeitura de Santa Cruz, 2010.
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NO ESPAÇO “IDEAL” O DISCURSO LOCAL

O sociólogo inglês Anthonny Giddens (1989) destaca em sua 
teoria da estruturação que as ações envolvem o exercício do poder 
e representam formas de relação social. Nesse direcionamento, po-
demos afirmar que no município de santa cruz, mais detidamente 
no complexo turístico construído nesse espaço e seus arredores, é 
um lugar onde essas relações se concretizam. Então, o complexo 
consiste em um espaço físico estruturado pelo poder do capital e 
pela instituição religiosa, com domínios subjetivos que organizam 
e disciplinam os grupos. 

Para compreender os sentidos dados pelos sujeitos aos espa-
ços, buscou-se por meio do estudo exploratório de Farias (2013), 
a partir da questão temática proposta, problematizar os discursos 
apreendidos por meio dos questionários. Acreditamos que as res-
postas apontam as diferentes articulações existentes na construção 
espacial, que muitas vezes ficam naturalizadas mascarando a com-
plexidade do local. 

As perguntas estão direcionadas as percepções dos sujeitos em 
relação aos impactos positivos e negativos da atividade turística em 
Santa Cruz (RN).

a) As percepções do Poder Local no discurso da Secretária de Turismo:

Marcela Pessoa, Secretária de Turismo do município de Santa 
Cruz-RN, residente no estado da Paraíba, convidada pelo prefeito 
do período de organização do complexo, para assumir a secretaria, 
aponta na entrevista que existe um estudo do primeiro ano após a 
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construção do monumento que revela a visita de 500 mil pessoas ao 
Santuário. Porém, não existe uma cópia e nem tão pouco se ouve 
falar de tal estudo. Segundo a referida secretária, “Santa Cruz é a 
cidade polo do Traíri que, a partir da construção do monumento, 
mais trouxe destaque para o polo” (FARIAS, 2013, p.71). 

Sobre os fatores que impossibilitam a criação de um PDITS - 
Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, no 
município de Santa Cruz/RN, ela ressalta, que “a secretaria ainda 
é muito nova, com apenas 3 anos de criação. Estamos trabalhan-
do e esperando apoio do Ministério do Turismo para realizarmos 
o PDITS”. E, para a profissional o Complexo trouxe mais mudan-
ças positivas do que negativas para Santa Cruz, não sendo consi-
derado como uma idealização política e que será conservado por 
longo tempo admitindo, porém, que a infraestrutura turística da 
cidade não é adequada a um destino turístico. Para a Marcela, não 
ocorreu aumento no preço dos produtos de lojas, supermercados 
e/ou farmácias após a construção do Complexo, ocorreu sim, um 
planejamento participativo antes da sua construção. E, não houve 
utilização da imagem do Complexo para o marketing político em 
campanhas para prefeito de 2012 (FARIAS, 2013, p.71).

Questionada, em dezembro de 2012, sobre quantos turistas 
visitam o Complexo de Santa Rita de Cássia por mês e por ano, a 
secretária afirmou: “Não temos este dado preciso no último ano, 
pois não foi feito o estudo de fluxo turístico de 2012”. Em relação 
os estados que mais emitem turistas à Santa Cruz/RN, destacou 
o próprio Rio Grande Norte, da Paraíba e Pernambuco. Quanto à 
capacitação da comunidade local para receber o turismo religioso 
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na cidade a secretária afirma que: “Trabalhamos desde 2010, com 
cursos de qualificação através do SENAC. Já foram ministrados 
os cursos de garçom, recepcionista, qualidade no atendimento 
para taxistas e moto taxistas, orientador turístico, recepcionista, 
camareira, e outros”. Sobre a principal modificação que a 
construção do Complexo, Marcela Pessoa ressalta que “a cidade 
ganhou destaque regional e nacional, trazendo mais renda para 
o município”. Quanto às principais atividades desenvolvidas na 
Secretaria de Turismo que são direcionadas ao Complexo, destacou 
a promoção e divulgação do Santuário (FARIAS, 2013, p. 71).

b) As percepções dos Representantes Comunitários e Comerciantes locais

Na fala dos comerciantes e da comunidade local, a partir da 
construção do Complexo Turístico Alto de Santa Rita de Cássia, o 
município programou o turismo religioso por intermédio de novos 
ambientes. Foram organizadas a sala de ex-votos, o memorial de 
Santa Rita com a sua vida e a história da construção do santuário, a 
sala de promessas, a sala de realização das missas, a loja de produtos 
religiosos e restaurantes. Acentuam que a cidade se projeta como 
“A Cidade Santuário” com a maior imagem católica do mundo, o 
que favorece a atração de romeiros das mais variadas partes do país, 
colocando Santa Cruz na rota do turismo religioso brasileiro, além 
de tornar a cidade reconhecida em âmbito regional e até nacional, 
proporcionando orgulho dos moradores em residirem na cidade da 
maior Santa católica do mundo (FARIAS, 2013, p. 72). 
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Deduzem que além do turismo religioso representado pelo 
Complexo, Santa Cruz possui, ainda, outras possibilidades, como 
o turismo de eventos e o turismo cultural. São exemplos a Festa 
da Padroeira de Santa Rita de Cássia, o Moto Fest, o Festival de 
Quadrilhas, a Casa de Cultura, o Teatro “Candinha Bezerra” e o Museu 
“Auta Pinheiro”. Porém, de acordo com a comunidade há momentos 
em que a cidade recebe a visita de um grande número de pessoas e 
os espaços no complexo ficam reduzidos, com número insuficiente 
de banheiros em sua estrutura, além de não haver ferramentas para 
a visitação de portadores de necessidades especiais. De todo modo, o 
complexo é responsável pela atração de devotos ao município. O que 
intensificaria a oferta profissional tanto para os moradores locais, 
quanto para os circunvizinhos, viabilizando melhoras na vida da po-
pulação. Porém não há empregos, como divulgam.

Os residentes esboçam como aspecto negativo a especulação 
imobiliária após a construção do monumento e exemplificam 
apontando para o aumento no preço das casas, terrenos e aluguéis. 
Relatam aumento no valor das mercadorias em geral, principalmente 
as vendidas nas lojas, supermercados e farmácias. Referem-se até 
mesmo a intensificação no comércio de drogas ilícitas, seguido de um 
número elevado de assaltos e pequenos furtos. Os moradores alegam, 
ainda, que não existiu um planejamento participativo e que acreditam 
que a construção do complexo esteve vinculada ao marketing político 
em campanhas para o cargo de prefeito no ano de 2012.

As tradições em homenagem à Santa Rita continuam firmes na 
memória popular e a construção do Complexo fortaleceu os rituais 
religiosos, há o lamento pela festa em homenagem à padroeira ter 
sido totalmente comercializada.
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c) As percepções do Poder Religioso local no discurso do Pároco

Segundo o pároco, em relação à cidade a construção do 
Complexo foi importante para o desenvolvimento da cultura local 
e a economia de modo mais positivo do que negativo. Para o reli-
gioso não houve aumento nos casos de prostituição, nem do uso 
de drogas na cidade, que possa ser relacionado com a construção 
do Complexo. Afirma, que é da Paróquia a responsabilidade de 
administrar o Complexo, mas que conta com apoio da Prefeitura 
Municipal nessa tarefa. Reconhece também que, após a construção 
do Complexo, a cidade de Santa Cruz está “mais movimentada”, 
tendo impulsionado o turismo religioso local. Só lamenta o estímu-
lo à especulação imobiliária local (FARIAS, 2013, p. 73). 

No que se refere à capacitação da população, o pároco afir-
ma que muito pouco foi feito, em especial por falta de interesse da 
própria comunidade em participar das ações que auxiliam na ca-
pacitação de pessoal para o turismo religioso. Há, sob esse prisma, 
uma perspectiva de criação de planos de promoção turística pela 
igreja, no que se refere, principalmente, a realizações voltadas para o 
Complexo para os próximos anos, em especial às parcerias que estão 
sendo realizadas com a Prefeitura Municipal. O pároco ressalta que 
a infraestrutura local deve ser melhorada e adequada continuada-
mente, principalmente, que haja uma sensibilização da comunidade 
quanto ao reconhecimento da importância do turismo religioso 
para o desenvolvimento da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa análise exploratória visou compreender os sentidos das 
relações do turismo religioso nas configurações sistematizadas no 
espaço físico da cidade, por meio dos diferentes discursos que envolvem 
os poderes públicos, religiosos e a comunidade local. O município de 
Santa Cruz onde ocorre a Festa da Santa Rita e do Complexo Turístico 
Alto de Santa Rita é palco de uma intensa programação sócio-religiosa 
organizada pelos membros da comunidade católica e assessorada 
pelas políticas de turismo. Nesse cenário, uma nova realidade social é 
construída e novas práticas e representações foram incorporadas, ou 
seja, novos sentidos são fabricados (CHARTIER, 1988).

De acordo com os discursos, observa-se a transformação na 
dinâmica dos espaços da cidade que tendem a favorecer o turismo 
enquanto atividade. As práticas podem ser entendidas como as re-
presentações capazes de representar os grupos que tem força social 
(CHARTIER, 1988). Os diferentes discursos abordam sobre os equipa-
mentos construídos, a abertura de espaços comerciais, hospedarias 
entre outras iniciativas que consistem em atrativos para o turismo.

As transformações são vislumbradas como positivas pelo dis-
curso religioso e político. A construção do complexo para os repre-
sentantes dos poderes envolvidos na temática aparecem como o 
sinal aberto em direção ao que se acredita como ideal para o local. 
Ambos colocam o turismo religioso como a força motriz do desen-
volvimento econômico e social o que acaba mascarando outros 
discursos. Reforça-se o desenvolvimento econômico a partir do 
turismo, mais acrescenta-se a necessidade de mais investimentos e 
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melhorias que requerem verbas, participação da população, orien-
tações e planejamentos mais sistematizados. 

A tônica dos dois discursos político/religioso fundamenta-se 
pelo ideal de desenvolvimento que favorece a dominação religiosa e 
política dos espaços. Mesmo o turismo aparecendo como a “vedete” 
das transformações, não se sabe ao certo até que ponto subsidiou as 
mudanças no espaço da cidade. Visto que o complexo do alto da santa 
foi inaugurado no mesmo período em que houve a implantação 
do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do 
Instituto Técnico e Federal na cidade. Os institutos fazem parte 
dos programas de expansão do ensino superior federal do MEC, 
que além de expandir visam interiorizar o ensino superior público 
federal nos mais diversos espaços. E, nesse mesmo período outras 
instituições, empresas e postos de saúdes se fixaram colaborando 
com a dinâmica da cidade.

Percebe-se que a atração ao complexo turístico tem se dado 
majoritariamente pelas possibilidades de devoção, o que em certa 
medida tergiversa a lógica das relações reificadas pelo consumo e 
possibilita a orientação da identidade solidária entre os grupos e a 
comunidade local. Contudo, as mudanças pós-implantação da está-
tua na cidade, fortaleceu, segundo alguns entrevistados, uma “falsa 
ideia de desenvolvimento”. 

Na síntese dos diferentes discursos, as principais questões, crí-
ticas e problematizações surgem no âmbito da comunidade. Deles 
percebemos claramente que a dimensão simbólica do monumento 
e dos elementos da festa constituem o sentido do turismo, do reli-
gioso e representam o município, não há argumentos quanto a isso. 
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Já os jogos de dominação espacial em suas materializações recebem 
questionamentos. Visto que as implementações partiram de um 
discurso concatenado ao desenvolvimento e a produção de rique-
za para a população, a mesma interroga aonde está essa riqueza e 
geração de renda? Para quem foi os benefícios? Isso fica óbvio ao 
relacionarem os equipamentos turísticos à promoção da campanha 
eleitoral para prefeito. Há também indagações aos custos em rela-
ção à valorização espacial, fato também relatado pelo poder religio-
so, mas silenciado pelo poder público, já que a especulação espacial, 
de algum modo, beneficia os cofres públicos. 

O jogo de tensão, as contradições e o próprio mascaramento 
das relações sociais ficam claras nos discursos que muitas vezes se 
contradizem. Nos documentos que desaparecem, nos silêncios, nas 
negociações, alianças e disputas entre os distintos agentes, que se 
conflitam e debatem em torno não só dos sentidos e significados a 
serem dados aos eventos festivos e turistificados, mas também em 
torno das práticas que as constituirão. 

Nas sutilezas dos discursos, nos múltiplos sentidos da sua 
complexidade, no poder que acusa a ausência da participação da 
comunidade e na comunidade que acusa a sua não inclusão pelos 
grupos de poder é que os disfarces e escamoteações da realidade 
pululam. As festividades turistificadas criam espaços no qual os di-
ferentes grupos se articulam em função dos interesses expressos 
nas competências e nas relações de poder, específicas à cada setor. 
São os políticos, os comerciantes, religiosos, agentes do turismo e a 
comunidade que constroem suas referências espaciais mediante os 
múltiplos significados que as festas propiciam. 
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Sob o domínio da instituição eclesiástica oficial, os eventos 
festivos têm sido recuperados não só como controle, incentivo e 
difusão da religião católica, mas também como palco de disputas 
políticas municipais face aos investimentos provenientes do setor 
turístico. Todavia, sob a hegemonia da elite dirigente local, esses 
espaços surgem como alternativas de lazer e espetáculo recria-
do para os visitantes e peregrinos participarem, fotografarem e 
aplaudirem (DEBORD, 2003). Principalmente, para a população de 
baixa renda que não dispõe de recursos para praticar o turismo na 
perspectiva capitalista acessível às pessoas de alto poder aquisiti-
vo. Esses acontecimentos revelam, por um lado, o caráter utilitário 
da festa, de rituais que não existiam inicialmente, e, portanto, já 
não são mais os mesmos.

Face ao exposto afirmamos que, se por um lado os eventos re-
ligiosos estão inseridos em uma teia complexa de relações sociais 
em que o fenômeno do turismo não pode ser desprezado, nem tam-
pouco considerado como o propulsor isolado do desenvolvimento 
econômico e social; por outro, o turismo enquanto atividade eco-
nômica que conduz a manutenção de políticas públicas pode orien-
tar planos que viabilizem ganhos econômicos e morais. Planos que 
deem as cidades garantias objetivas, ao invés de valorativas, que 
enfrentem a realidade presente ao invés de apenas fomentarem ex-
pectativas de futuro.
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DIFUSÃO DOUTRINÁRIA E 
CIRCULARIDADE CULTURAL: 

A INFLUÊNCIA DE CHICO XAVIER EM UM 
GRUPAMENTO RELIGIOSO POTIGUAR 

Fábio Fidelis de Oliveira
Maria Lucia Bastos Alves

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o campo reli-
gioso espírita em suas conexões com perspectivas culturais locais. 
Para tanto, toma por base a análise de um grupamento espírita es-
tabelecido na cidade do Natal, o Grupo Espírita Evangelho no Lar. 

Como critério para a escolha do referido grupamento religioso 
destacou-se o fato do mesmo vivenciar, em grande intensidade, pon-
tos de convergência de variados setores desta religião, seja través 
de sua inserção na esfera local e no contato com líderes de grande 
influência nacional e, marcadamente, com o médium Chico Xavier. 

Tem como objetivo, portanto, abordar as especificidades locais 
em suas vivências do Espiritismo, buscando a análise de conexões 
entre valores e temas culturais locais com o Espiritismo amplamen-
te desenvolvido no Brasil. Assim, pretende atuar na delimitação de 
influências, referências, representações e práticas de um contexto 
local que assinalem “vivências específicas”.

As abordagens até então desenvolvidas apenas se referem ao 
estabelecimento do Espiritismo brasileiro aclimatado e desenvolvido 
no contato com o substrato católico nacional. Contudo, permanece 
a lacuna de uma observação local relacionada com peculiaridades 
que esta pesquisa pretende desvendar.
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Nosso interesse pela temática foi despertado com a descoberta 
de pesquisas na área de ciências sociais que traziam como objeto de 
pesquisa a figura de Chico Xavier, inegável expoente do Espiritismo 
no Brasil cuja personalidade exerceu sensível influência na divulga-
ção dos postulados espíritas e na fundação efetiva de grupamentos 
religiosos ligados a essa denominação.

No presente trabalho, buscou-se a elaboração de um perfil et-
nográfico dos grupos em comento, tanto no emprego de entrevistas 
abertas com seus membros quanto no contato e observação de suas 
atuações religiosas, quais sejam: reuniões de estudos doutrinários, 
reuniões mediúnicas, palestras públicas e atendimento ao público 
(passes, orientações individuais).

A busca dos significados presentes neste “fazer religioso”, nos 
remete aos entendimentos, manifestados pelos próprios grupos, 
com relação aos fundamentos dos contextos que lhes são próprios, 
ou seja, dos elementos propiciadores de certa “visão de mundo” e 
de determinado ethos (GEERTZ, 1989. p. 103).

Também nos utilizamos de um enfoque traçado em bases seme-
lhantes àquelas relacionadas pela “antropologia interpretativa” que 
orientam uma concepção de cultura relacionada com a produção, 
entendimento e interpretação de sistemas simbólicos, daí buscando 
destacar os significados para os grupos que os manifestem.

Cliford Gerrtz (2004), em sua obra “Observando o Islã” estudou 
o desenvolvimento do Islamismo no Marrocos e na Indonésia, 
enquadrando pontos de diferenciação entre uma mesma religião 
estabelecida em localidades distintas. Nesta oportunidade o autor 
elaborou a hipótese de uma adaptabilidade às realidades locais 
como forma de difusão da crença, isto é, sua própria lógica.
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Partindo dos mesmos pressupostos utilizados pelo referido au-
tor, a realidade da presente investigação buscou identificar os veí-
culos atuantes na condução dessas ideias religiosas que, no caso em 
estudo, encontramos na figura do médium de atuação carismática1.

Além disto, como miniaturistas2 deste grande horizonte de 
manifestações religiosas, que constituem a experiência espírita 
brasileira, buscaremos empreender pleno mergulho no âmbito lo-
cal para, a partir dele, buscar a compreensão de representações e 
práticas desenvolvidas em vivências próprias deste contexto.

O ESPIRITISMO COMO OBJETO DE ESTUDO DAS 
CIÊNCIAS SOCIAIS

No campo das ciências sociais, os estudos que tomam como 
objeto de análise o Espiritismo não são novos e, em regra, traçaram 
sua observação deste segmento em pesquisas relacionadas com o 
universo das religiões afro com distinções e continuidades ou, já 
com foco mais específico, abordando-o tanto como um sistema re-
ligioso próprio quanto ao que diz respeito à sua adaptabilidade ao 
contexto cultural brasileiro.

1Para Geertz (2004. p. 16) “Dificilmente podemos esperar ir muito longe na análise da 
mudança religiosa - isto é - do que acontece com a fé quando se alteram os veículos – 
se não tivermos clareza sobre quais são os veículos em cada caso particular e de que 
maneira (ou mesmo se) de fato eles promovem a fé.”
2Somos miniaturistas das ciências sociais, pintando telas liliputianas com mo-
vimentos que consideramos delicados. Esperamos encontrar no pequeno o que 
nos escapa no grande, tropeçar em verdades gerais em meio a casos específicos. 
(GEERTZ, 2004, p. 18)
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Em seu livro “Católicos, espíritas e protestantes”, Cândido 
Procópio Camargo (1973: 163) postula que o Espiritismo não chegou 
a sofrer modificações essenciais em seu translado da França para o 
Brasil, contudo, situa uma adaptação geradora de algumas carac-
terísticas especiais, como, por exemplo, a preponderância do cha-
mado aspecto religioso em contraposição ao filosófico e científico.

Renato Ortiz (1991: 40) também aponta para o destaque ao 
aspecto religioso em um processo de aclimatação que facultaria o 
afastamento da proposta rigidamente racionalista, experimentalis-
ta e científica de suas origens francesas.

Por esse mesmo ângulo, Marion Aubrée e François Laplantine 
(1900: 174 e 185), no livro “La table, les livres et l’esprits”, apontam 
para um Espiritismo brasileiro estruturado em caminhos autôno-
mos, reduzindo seu campo de atuação a um universo religioso esta-
belecido sobre procedimentos rituais cristãos3.

Roger Bastide (1971. p. 433) aborda a mesma temática atra-
vés da exposição do caráter distintivo assumido pelo Espiritismo 
brasileiro, quando em contato com diversas categorias sociais. 
Entende, portanto, que em seu desenvolvimento o Espiritismo se 
amoldou às classes com as quais interagia e, assim, passou a assu-
mir diferentes aspectos.

3Os referidos autores destacam ainda que a forma com a qual os brasileiros en-
tenderiam o intercâmbio com o plano espiritual tratado no Espiritismo estaria 
relacionada a uma “cultura brasileira dos espíritos” na qual a intimidade com os 
“santos, eguns e orixás” facultaria a resignificação das propostas doutrinárias tipi-
camente francesas, ou seja, baseadas na observação do plano espiritual com uma 
postura antes experimental do que propriamente religiosa.
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Nestas linhas, o Espiritismo passaria a ser modificado no 
contato com certa inclinação do “meio brasileiro” para o mundo 
das intervenções espirituais, em uma naturalidade que permiti-
ria o afastamento de um enfoque mais analítico e comprobatório 
da sobrevivência “além-túmulo” em favor de um viés acentuada-
mente religioso4. 

Maria Laura Cavalcanti (1983: 9-10) estabeleceu seus apon-
tamentos acerca do Espiritismo, enquadrando-o como um campo 
religioso próprio, dele destacando a elaboração de sua identidade, 
limites e estrutura através de análise da literatura espírita correlata 
e pesquisa etnográfica realizada em dois grupamentos cariocas.

Já Sandra Stoll (2003: 59) deteve-se na observação de um 
“Espiritismo à Brasileira”, ou seja, das adaptações doutrinárias ca-
racterizadoras de uma religião original e desenvolvida no Brasil 
a partir do contato com o imaginário e práticas católicas e, em um 
mais recente segundo momento, com o universo neoesotérico e de 
autoajuda.

Nessa questão, lançou-se na análise de figuras paradigmáticas 
e orientadoras de modelos de vivência do Espiritismo, como Allan 
Kardec, organizador da doutrina e orientador de seus iniciais 
desenvolvimentos na França; Chico Xavier, modelo tipicamente 
brasileiro e, por isso, relacionado com uma “ética de santidade” 

4Em seu livro, Bastide analisa o Espiritismo em seus comentários do capítulo inti-
tulado “Nascimento de Uma Religião”, traçando considerações sobre o contexto 
de surgimento da Umbanda. Não obstante, analisa a preponderância, no Espiritis-
mo desenvolvido em terras brasileiras, da inclinação para a resolução de buscas 
íntimas (inquietação da alma), experiências de fins terapêuticos e atividades com 
características mais acentuadamente taumatúrgicas.
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atuante no estabelecimento de pontes com a vertente religiosa 
dominante, e, por fim, Luiz Gasparetto, levando em consideração 
as inovações trazidas por seu discurso e que sinalizam para a 
emergência de novas tendências5.

Bernardo Lewgoy (2004: 102), ao seu turno, deteve-se em ape-
nas uma personalidade chave, trabalhando com a perspectiva do 
desenvolvimento do Espiritismo, nesse outro lado do Atlântico, 
capitaneado pela figura do médium Chico Xavier. Chico, segundo 
os apontamentos desenvolvidos através do citado trabalho, poderia 
ser considerado, em sua interação com o meio espírita, como um 
mediador cultural entre as vivências doutrinárias estabelecidas nas 
classes mais altas e as requisições de setores mais afinados com um 
catolicismo popular e devocional.

Desde as formulações de Cândido Procópio Camargo6, 
novas luzes foram lançadas sobre a posição do Espiritismo no 
que diz respeito a outras religiões (especialmente as religiões 
afro-brasileiras), levando-se em consideração que, até então, o 
enquadramento se dava na perspectiva sincrética de um campo 
bastante fluido onde várias denominações religiosas (O Espiritismo, 

5O Médium Luiz Antônio Gasparetto não se define como espírita, deste segmento 
religioso apenas aproveita partes de seu sistema de práticas e representações (pos-
sibilidades terapêuticas, noção do intercâmbio mediúnico, cosmologia) que não 
se distanciem dos valores de um neoesoterismo (ou Nova Era, como denominam 
alguns). Não obstante, a observação deste fenômeno pode sinalizar a ascensão de 
novos padrões manifestos em certas camadas de adeptos do Espiritismo (sobretu-
do em instâncias da classe média). 

6CAMARGO,1973, p. 163.
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a Umbanda e outras religiões afro) estariam vinculadas a uma 
expressão unificadora de Espiritismo7.

Definindo o Espiritismo ou, como quer, “Kardecismo” ou 
“Espiritismo Kardecista” como uma religião distinta da Umbanda, 
Cândido Procópio Camargo situa seus pontos de contato com outras 
denominações no que considera como um “continuum mediúnico”, 
em que a Umbanda estaria mais relacionada com uma experiência 
mediúnica marcada pelo ritualismo, inconsciência, emocionalidade 
e práticas mágicas, enquanto o “kardecismo” estaria relacionado a 
uma acentuação moralizante, sóbria e cristã. 

Apesar disso, é importante destacar que no discurso de alguns 
espíritas8, o neologismo cunhado por Allan Kardec - Doutrina Espírita 
ou Dos Espíritos - demarcaria uma construção religiosa distinta de 
outras denominações que, apesar de apresentarem elementos co-
muns, não seriam direcionadas com o foco contido nas chamadas 
“obras básicas”9. Essa demarcação de limites sinaliza para referências 
e distinções que, de per si, tornam-se passiveis de análise, sobretudo 
no direcionamento para a construção de uma identidade.

7Como no caso dos apontamentos de Nina Rodrigues (RODRIGUES, 1900). 
8No trabalho de Mara Laura Viveiros, (1983, p.15) pode se destacar que “Os grupos 
religiosos com que entrei em contato definem-se como espíritas . Adotando como 
referência doutrinária básica as obras codificadas por Allan Kardec. Esses grupos 
veem o Espiritismo como distinto de outras formas de espiritualismo.”
9O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
O Céu e o Inferno e a Gênese - Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. 
O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
O Céu e o Inferno e a Gênese - Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo.
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Dos trabalhos que até então nos referimos, o de Maria Laura 
Cavalcanti se propõe, com maior ênfase, à sondagem do Espiritismo 
baseada, precipuamente, em suas características internas, ou seja, 
como um sistema religioso próprio, não deixando de discuti-lo 
sob o prisma da definição de seus limites, fronteiras distintivas e 
relações mais amplas.

Esse enfoque, que também utilizamos para a realização do 
presente trabalho, destaca os entendimentos e interpretações 
que os grupos estabelecem sobre si mesmos, isto é, na visão que 
estabelecem sobre o seu campo e forma de atuação, sem descuidar 
de situá-lo no panorama mais lato das interações sociais.

O CONTEXTO DE GRUPOS LOCAIS E O FIO CONDUTOR 
DO CARISMA

Religião surgida na França e filha do século XIX, o Espiritismo 
tornava-se a própria tradução da atmosfera racionalista pre-
ponderante em uma Europa fascinada por renovados avanços e 
conquistas científicas. A ascensão da Deusa Razão, ao panteão da 
mentalidade geral, buscava dispersar antigos conceitos, em um 
esforço de afastamento das concepções opressoras outrora esta-
belecidas pelo antigo regime.

Assim, a ampla influência científica não conhecia limites 
para a interpretação do mundo. Esse senso permitiu o alarga-
mento da tradicional esfera de observação, até então limitada 
ao mundo palpável e material, para o que se acreditava além da 
própria realidade física. Era o “mundo espiritual” submetido a 



232

Difusão doutrinária e circularidade cultural:
a influência de Chico Xavier em um grupamento religioso potiguar

Fábio Fidelis de Oliveira / Maria Lucia Bastos Alves

um estudo que buscava distanciar-se de pressupostos teológicos 
anteriormente formulados.

Naquele século, pesquisadores focariam suas análises no 
“mundo do invisível”, dele destacando considerações contrapostas 
às ideias materialistas que se estabeleciam como hegemônicas nos 
mais variados setores do conhecimento10.

Neste contexto, surge O Livro dos Espíritos (1857), obra inicial 
de Allan Kardec que é tomada, pelos espíritas, como marco inicial de 
um desenvolvimento doutrinário presente em livros a ele sequen-
ciais, quais sejam: O livro dos médiuns (1861), O Evangelho segundo o 
Espiritismo (1863), Céu e inferno (1865), A Gênese e os Milagres segundo o 
Espiritismo (1867).

Além disto, a criação da Revista Espírita (1958), como órgão 
de divulgação, e a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas (1957), como campo de estudos e reuniões, demarcariam 
o desenvolvimento dos trabalhos de Kardec e da disseminação de 
seus postulados em solo francês11.

10Nomes como os de Camille Flamarrion, William Crookes, Charles Richet, Ernesto 
Bozzano, Alfred Russell Wallace, Aleksander Aksakof, Friedrich Zöllner e Cesár 
Lombroso, destacavam-se como intensos ativistas em pesquisa de fundamentação 
espiritualista. Já no campo das teorias sociais, vemos na doutrina de Jean Jaurés 
(representante do socialismo francês) com claras acentuações espiritualistas 
(BIGUETO, 2006, p. 34).

11Os relatos das movimentações de Kardec, tanto na França quanto na Suíça, em 
contato com núcleos espíritas, podem ser encontrados no opúsculo Viagem Espíri-
ta, publicado em 1862. A obra, que contém discursos, impressões e opiniões do Co-
dificador direcionadas a muitos focos doutrinários, registra sua ascendência sobre 
esses grupos apesar da inexistência de vínculos institucionais ou formais de ligação.
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Sem a pretensão de transformar-se em órgão centralizador 
dos grupos espíritas que já se constituíam, a “Sociedade” passaria 
a ser o foco irradiador das perspectivas traçadas por Kardec que 
propunham o enquadramento das “práticas mediúnicas” com en-
foques morais (o conteúdo moralizante e de acentuação religiosa), 
filosóficos (posicionamento doutrinário no rol da filosofia espiri-
tualista) e científicos (a tentativa de análise racional das relações 
entre o mundo espiritual e o material).

Já em suas iniciais manifestações brasileiras o Espiritismo 
passava a demonstrar adaptações caracterizadas por uma inten-
sa influência católica, fato que mereceu comentários da própria 
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas por ocasião da análise de 
um exemplar do “Eco” enviado pelo próprio Olympio. Tal análise, 
oportunamente publicada na Revista Espírita de 1969, nos dá ensejo 
de contrastar os pontos de vista vigentes no Espiritismo até então 
desenvolvido na França e aquele que buscava firmar-se no Brasil. 

Em terras brasileiras o Espiritismo já se desenvolvia em meio 
a um intenso diálogo com a cultura católica local, onde as práticas 
terapêuticas e as atividades de caridade, aliadas aos fundamentos 
cristãos contidos nos próprios referenciais kardequianos, seriam a 
pedra de toque da propagação doutrinária dos altos círculos sociais 
ao maior público, em sua maioria, composto pelos beneficiários das 
obras caritativas organizadas pelos núcleos estruturados.

Com a criação do movimento espírita organizado, isso em 
meio a intensos choques políticos entre os próprios grupamentos, 
a Federação Espírita Brasileira relacionada com os elementos das 
altas camadas sociais: militares, engenheiros, funcionários públi-
cos e médicos, que já praticavam o Espiritismo a partir de uma 
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adaptação da matriz originária francesa ao clima de uma socieda-
de bastante diversa.12

Contudo, o contexto do Espiritismo a partir de 1930 seria 
fortemente marcado pela presença do médium mineiro Chico 
Xavier. Nascido na pequena cidade de Pedro Leopoldo sua inicial 
produção mediúnica seria, desde cedo, divulgada pela Federação 
Espírita Brasileira.

Chico Xavier participaria ativamente da difusão do “enfoque 
doutrinário” daquela instituição que, a partir de então, reforçava 
sua ascendência como órgão unificador do movimento espírita for-
malmente organizado, através da divulgação da produção biblio-
gráfica do médium e da utilização de seu carisma.

Passando a ser considerado por adeptos do espiritismo, em 
seus variados segmentos, como um excepcional veículo para a co-
municação dos espíritos superiores, muitos deles identificados pe-
los adeptos como antigos participantes do movimento federativo, 
o médium mineiro se transformava em uma crescente referência 
doutrinária, no panorama nacional.

Em uma etapa inicial, Chico Xavier articularia a mensagem 
espírita com os pontos de vista doutrinários institucionalizados 
em livros que exaltavam a preponderância de um Espiritismo com 
pleno caráter religioso e a supremacia da Federação como órgão 
unificador desta religião no Brasil.

12Sobre a estruturação de uma “tradição” doutrinária ligada a esse contexto e que 
se tornou hegemônica no Brasil ver os detalhamentos traçados no trabalho de 
Emerson Giumbelli (1997).
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Nesse campo, torna-se importante a observação dos ele-
mentos carismáticos de Chico Xavier atuantes na difusão doutri-
nária que aqui estamos interessados, recorrendo a uma possível 
análise do campo religioso espírita em suas mecânicas, relações 
e estruturas peculiares.

Dos três “tipos puros” de dominação13 elencados na clássica 
teoria de Max Weber (1999. p. 141) o carismático é aquele que tem 
especial correlação com o foco do presente estudo. Esse tipo é ca-
racterizado pela veneração a um indivíduo que é crido como deten-
tor de poderes, atributos heroicos ou exemplares e pelo acatamento 
dos mandamentos por ele ou dele emanados.

Uma das modalidades desse tipo de dominação, existente no 
campo religioso, seria encontrada no poder exercido pelo profeta, 
ou seja, o portador de um carisma puramente pessoal, anunciador 
de uma doutrina religiosa ou um mandamento divino.

Ao contrário do profeta, o sacerdote atua na distribuição dos 
bens de salvação em virtude do poder emanado do cargo que ocu-
pa. Com relação ao mago, o principal traço diferenciador reside no 
senso de independência e o exercício de um magismo que não se 
fundamenta em uma doutrina ou mandamento vertido em revela-
ções substanciais, como aquelas relacionadas ao discurso profético.

O “movimento espírita” não apresenta sacerdotes no pleno sig-
nificado do termo e na forma característica das ditas “religiões tra-
dicionais”: sagração, iniciação, formação peculiar e profissionalismo 

13Dominação racional, tradicional e carismática. A de caráter racional é baseada na 
crença da legitimidade de ordens estatuídas e no poder daqueles nomeados para 
exercer esse tipo de dominação. A de caráter tradicional, como o nome indica, toma 
por base os elementos de uma tradição que repute legitimidade a certos agentes.
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religioso; contudo, possui um corpo burocrático que, sob certas cir-
cunstâncias, lhe é aproximado, sobretudo pelo fato de possuir diri-
gentes identificados com as diretrizes institucionais tanto no âmbito 
dos centros formalmente estabelecidos quanto nas representações 
estaduais ou na Federativa nacional.

Nesse mesmo contexto, Chico Xavier figura como um típico 
líder carismático. Desde cedo, por apresentar uma proposta inicial 
em muito afinada com as concepções religiosas próprias do núcleo 
federativo, apresentava seu carisma reafirmado pela instituição 
que, em contrapartida, ganhava renovado respaldo em um campo 
religioso bastante dependente de continuidades doutrinárias apre-
sentadas por seus médiuns.

A carreira religiosa de Chico Xavier demonstrou o exercício 
conjugado de uma Profecia do tipo ético, tipicamente caracterizada 
pela noção de um mandamento divino e uma obediência ética, e 
exemplar, exposta na necessidade de exemplificação própria como 
atuação modelar. Sua movimentação no campo espírita brasileiro 
indica a divulgação de uma visão de mundo e estilo peculiar de 
vivência dos postulados doutrinários já defendidos pela tradição, 
mas vertidos em uma roupagem inovadora e fortemente demarca-
da pelo apelo popular e adaptativo14.

Tomamos então esse breve percurso analítico das caracterís-
ticas carismáticas de Chico Xavier como fio condutor do modelo 

14A dominação carismática, sobretudo aquela veiculada pelo “profeta”, se opõe à 
tradicional e a racional justo em seu caráter cotidiano e é legitimada em virtude 
de necessárias e constantes provas que a reafirmem. Mantém, pois, uma caracte-
rística de extrema inovação e força revolucionária, sobretudo em épocas de forte 
apego à tradição.
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religioso aclimatado pela tradição brasileira e que, com a atuação 
do médium mineiro, impactou realidades locais por todo o terri-
tório nacional, seja através de deslocamentos seus (sobretudo em 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro) ou deslocamentos dos gru-
pos locais até o foco de suas atividades que, ao tempo do contato 
com o grupo que analisamos, se estabelecia na cidade de Uberaba. 

Importante destacar, nesse ponto, essa atuação mediadora de 
Chico Xavier no que diz respeito à difusão de um modelo vivência 
espírita com acentuação em seus aspectos “cristianizadores”, já 
sedimentados no nível institucional, posto em contato com realida-
des locais no interagir dos vínculos carismáticos.

Nesse sentido, analisaremos a interação do médium mineiro 
com um grupo espírita natalense, buscando enfocar o percurso da 
difusão das perspectivas doutrinárias atentos aos padrões de con-
tinuação, rupturas ou adaptações sinalizados pela experiência do 
grupo em contato com a ação carisma.

ESTUDO DE UM GRUPO POTIGUAR

O grupamento objeto desse estudo tem a sua conformação 
espacial e procedimental estabelecida desde 1972, ano em que o 
Sr. Waldemar Matoso passou a realizar, em dois compartimentos 
anexos à sua residência, reuniões com um grupo que, com o passar 
do tempo, estendeu-se a vários setores da prática espírita como, por 
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exemplo, o estudo doutrinário, o atendimento ao público através da 
terapêutica do passe e reuniões de estudo e intercâmbio mediúnico15.

Por ocasião das entrevistas desenvolvidas para a realização 
desta pesquisa16, Waldemar destacou que o início do seu contato 
com o universo doutrinário espírita se deu através de um amigo, 
o Sr. Lorêto Revoredo, que dizia ter sido operado pelo espírito do 
Dr. Frederick Kempler em uma reunião de materialização ocorrida 
com o médium Valdemar Gouvin na cidade do Recife.

Atendendo ao convide de Waldemar, o médium Gouvin rea-
lizaria outras reuniões em Natal e essa fase demarcaria a adesão 
de Matoso ao Espiritismo. Iniciaria, a seguir, a sua atuação, no 
campo espírita, contando com a orientação do médium natalen-
se João Ferreira, dirigente de um grupo que se reunia na Cruzada 
dos Militares Espíritas.

Munido das primeiras leituras e referências quanto à realiza-
ção de reuniões mediúnicas, Waldemar identificou-se com a atuação 
religiosa no campo mediúnico e passou a atender, em seu próprio 
escritório, a casos de obsessão17. Neste período, o futuro dirigente 

15Nos grupos analisados as reuniões de estudo e intercâmbio mediúnico devem ser 
entendidas como momentos de reflexão doutrinária acerca do livro dos Médiuns (e 
o Livro dos Espíritos no caso do Grupo “Evangelho no Lar”) seguida da realização 
da prática mediúnica propriamente dita. 
16As informações, constantes neste trabalho, sobre o período de entrada e desen-
volvimento de Waldemar no campo espírita local foram fornecidas através de 
entrevistas com o mesmo, excetuando-se os comentários de Ivo Ferreira Neto e 
Sidney Barros. 
17Segundo o Espiritismo a Obsessão é entendida como a influência prejudicial de 
desencarnados (os mortos, aqueles que perderam o corpo físico) sobre encarna-
dos (os vivos).
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passou a se desfazer de seus negócios para construir o Residencial 
Matoso, no mesmo endereço onde residia, daí retirando uma fon-
te de renda que lhe garantisse a subsistência e possibilitasse a sua 
atuação mais intensa na área religiosa.

O surgimento do grupamento espírita reunido ao redor das 
atividades de Waldemar encontrou, no panorama doutrinário local, 
os ecos dos esforços de unificação. Essa realidade, apesar de pro-
por um modelo de Espiritismo marcadamente religioso e bastante 
explícito na delimitação de suas fronteiras (visivelmente no que se 
refere às outras religiões), não pretendia padronizar procedimen-
tos, tendo em vista o próprio modelo adotado pela organização fe-
derativa que facultava a plena autonomia das instituições (centros 
adesos ou federativas estaduais). 

Os trabalhos que passaram a ser desenvolvidos na referida 
residência sem estatuto, diretoria, presidente ou qualquer traço 
de organização formal. O grupo, como muitos outros, funcionava 
(e ainda funciona) seguindo as orientações dos espíritos coorde-
nadores dos trabalhos, captadas por médiuns participantes ou por 
aqueles que apresentam um alto grau de confiabilidade reputada 
pelo meio espírita.

Denominou-se, portanto, Grupo Espírita Evangelho no Lar, 
como a sinalizar uma estrutura, simples e que se afastava da esti-
pulação de departamentos, diretores, coordenadores e núcleos de 
divisão de poder.

Na primeira etapa de nossa pesquisa de campo aportamos no 
Grupo “Evangelho no Lar” no intuito de um contato inicial. Subimos a 
escada que conduz ao pavimento superior do “Residencial Matoso”, 
onde funciona aquele núcleo de atividades espíritas, e observamos 
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a disposição de um centro espírita (ou mais propriamente uma sala 
de reuniões) bastante semelhante àquelas que nos habituamos a 
delinear em vista a outros grupamentos. 

As cadeiras dispostas em forma de “u” acabavam em um assen-
to destinado ao dirigente da reunião. Um quadro de Jesus situado 
na parede lateral direita impunha-se predominantemente no local. 
Avisos de eventos espíritas promovidos por diversos setores desta 
religião facultavam a percepção de vínculos com outras instituições 
ou instâncias federativas, mas até que ponto?

Aquela reunião se desdobraria com a análise de “O Livro dos 
Espíritos”, de Allan Kardec, e, em um segundo momento, com a di-
minuição das luzes e o início das atividades mediúnicas.

Finda a parte primeira, a porta seria fechada e alguns dos par-
ticipantes (médiuns ou cooperadores fixos daquele grupo) se dirigi-
riam para um recinto privativo disposto aos fundos da sala. Naquele 
momento reconhecíamos, então, a figura do idealizador e dirigente 
do grupo, o Sr. Waldemar Matoso, que se deslocava de sua residên-
cia, em anexo, para participar da segunda etapa daquelas atividades.

Nos encontros que se seguiriam com o Sr. Waldemar optamos 
por deixar a conversa “fluir” sem um direcionamento mais rígido 
ou previamente estabelecido. Contudo, sentimos uma natural fa-
miliarização surgida a partir do diálogo sem estranhamentos ou 
insistências para o esclarecimento de algum ponto.

Nosso primeiro encontro se deu em uma tarde na qual o grupo 
não apresentava atividade. Sentamo-nos no ambiente destinado 
às atividades mais privativas e conversamos sobre a sua história 
pessoal que, em grande medida, se confunde com o surgimento, 
desenvolvimento e atual situação do grupo espírita que dirige.
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ESPIRITISMO E CULTURA LOCAL

Em 1979, mesmo seguindo as diretrizes de trabalho até então 
estabelecidas e, em sua maioria, transmitidas através da médium 
Leda Franco, Waldemar e outros componentes do “Evangelho no 
Lar”, Sidney Barros e Jansen Leiros, organizaram pequena comitiva 
que se deslocou até Uberaba em busca das orientações espirituais 
de Chico Xavier.

Lá chegando, ao participarem de uma reunião de comentá-
rio do Evangelho Segundo o Espiritismo e distribuição de donati-
vos, realizada ao ar livre e embaixo de um abacateiro (daí o nome: 
Reunião do Abacateiro), o grupo foi surpreendido com a identifica-
ção, feita por Chico, de Sidney Barros, que se encontrava em local 
bastante recuado, seguida do convite para que fizesse o comentário 
evangélico do tópico escolhido: O perdão.

Seguem as palavras do próprio Sidney na narração dos fatos 
que o surpreenderam:

Ai aconteceu um negócio inusitado comigo. Eu sou 

de estatura baixa, não é? Eu não pude chegar naque-

la multidão onde estava Chico sentado com as pes-

soas fazendo o Evangelho. A multidão arrodiando. 

Então eu disse: eu vou ficar aqui sentado no meio fio. 

Os meninos se meteram no meio e foram pra lá. De 

repente foram afastando as pessoas, ai disseram as-

sim: Quem é Doutor Sidney do Rio Grande do Norte? 
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Estão lhe chamando aqui. Eu disse: Mas rapaz! Me 

encontraram aqui! Aí eu fui levado para lá. Quando 

cheguei lá disseram: Você está encarregado de di-

zer algumas palavras sobre o perdão. Pensei: Me 

botaram nessa fria! Eu acho que foi algum espírito! 

Devem ter dito: Vão pegar esse camarada que está 

escondido ali atrás! Então eu fiz uma apologia sobre 

o perdão. Expliquei direitinho e fiquei muito feliz 

por terem me descoberto. (depoimento de Sidney)

Finda a reunião do “Abacateiro” ainda receberiam eles um 
convite de Oswaldo (espírita conhecido do grupo e de Chico Xavier) 
para que participassem da reunião realizada no centro, ainda na-
quela noite. Lá estando, houve uma chamada para que todo o grupo 
adentrasse no recinto:

Na hora marcada chegamos lá. Não tinha vaga para 

ninguém mais. Tinha gente dentro do Centro, tinha 

gente fora do Centro, tinha gente no meio da rua. Aí 

nós ficamos do lado de fora! De repente o pessoal foi 

afastando e veio um soldado de polícia e o enteado 

de Chico, aquele que ele gostava muito! Disseram: 

Cadê o pessoal de Natal - Rio Grande do Norte? 

Podem nos acompanhar! (depoimento de Sidney)
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Ocupando local bastante próximo da atuação de Chico Xavier 
através de psicografia18, o grupo receberia uma orientação espiri-
tual assinada por Abdias Antônio de Oliveira, um ex-presidente da 
Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Contudo, nenhum deles 
conhecia o autor da mensagem que os citava nominalmente e en-
viava saudações à “Família Espírita do Rio Grande do Norte”. Em seu 
relato Sidney destaca as etapas daquele encontro e suas impressões 
sobre a presença do espírito de Abdias:

Olhe, antes de começar a reunião ele já estava 

psicografando. Começou a reunião, falaram dois 

oradores e eles só faziam tirar o papel e botar o 

papel... e ele com a mão assim (faz o gesto). Ele 

usou vários lápis e escreveu até quase uma hora da 

manhã. Terminou a reunião, mas ficou todo mun-

do lá esperando as mensagens. A primeira mensa-

gem, não sei se a primeira ou a segunda, foi para 

o pessoal do Rio Grande do Norte. Sabe de quem 

foi a mensagem? Abdias de Oliveira. Ele acompa-

nhou a gente até Uberaba em espírito! Mandou 

uma mensagem linda aos espíritas do Rio Grande 

do Norte, muitos deles já desencarnados. (depoi-

mento de Sidney)

18No Espiritismo, a psicografia é entendida como a mensagem grafada pelo mé-
dium e atribuída ao espírito comunicante. Esta atividade notabilizou Chico Xavier, 
tanto na publicação de livros assinados de diversos autores desencarnados, quanto 
nas mensagens particulares destinadas a transmissão de orientações específicas 
ou ao consolo de pessoas a espera de contato com parentes falecidos.   
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O conteúdo da mensagem psicografada por Chico apontava 
para a continuidade das atividades nos moldes até então estabeleci-
dos. A orientação de Abdias citava o espírito de Bezerra de Menezes, 
entidade ao qual era reputada a coordenação geral do grupo, con-
firmando o papel da médium Leda Franco como agente de recepção 
de orientações daquele mentor.

Finda a reunião, a caravana do Rio Grande do Norte foi ain-
da convidada, por Chico Xavier, para se fazer presente na sua casa, 
onde poderiam tomar um café e dialogar com mais vagar. Ainda 
naquela noite Chico iria identificar a presença espiritual de dois 
vultos também do Rio Grande do Norte: A poetisa Auta de Souza e 
Padre João Maria.

Ainda diante da surpresa geral, a conversa passou a abordar 
os gestos de caridade do sacerdote que, na atualidade, tornara-se 
objeto de devoção popular em Natal. Conforme depoimento de 
Waldemar, Padre João Maria foi descrito, por Chico Xavier, em sua 
condição de elevada posição espiritual em pontos que retomavam 
detalhes de sua biografia de extremo devotamento para com os po-
bres e doentes.

Quando indagado, por Sidney sobre os motivos de nunca ter 
visitado Natal, Chico comentaria sua “visita espiritual” quando 
deslocava-se, desprendido do corpo físico, e era levado por Auta de 
Souza para visitar os locais pitorescos da capital potiguar:

Lá nós conversamos e eu perguntei a ele: Chico, 

porque é que você nunca foi à Natal, ao Rio Grande 

do Norte? E ele disse: eu já fui. 
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Eu disse: mas eu moro lá desde criança nunca lhe 

vi lá. Ele disse: Eu fui. Auta de Souza me levou... 

E saiu contando os detalhes de Natal. Auta de 

Souza levou ele, em espírito, para conhecer Natal. 

Nunca me esqueci de Chico! Ele falou da praça 

Augusto Severo, da [Avenida] Junqueira Aires, 

falou de um bocado de lugares de Natal como se 

tivesse conhecido mesmo!

Ainda naquela oportunidade, em dado momento, o médium 
voltou-se para Waldemar; que conversava com um amigo em co-
mum, Adelino da Silveira; e comentou que observava uma árvore 
frondosa e, sob a sombra dessa árvore, crianças se alimentavam de 
seus frutos. A fala termina com uma insinuação sobre a participa-
ção de Waldemar no quadro descrito:

Vejo uma árvore frondosa e sob a sombra dessa árvore vejo 
criancinhas sentadas sobre tijolos. O vento sopra forte e caem 
os frutos da árvore e as criancinhas alimentam-se desses frutos. 
As pessoas vêem e trazem mais alimentos para as crianças. Essa 
árvore, meu amigo, poderá ser você e que bom que tal aconteça. 
(depoimento de Waldemar)

O relato de Chico foi interpretado por Waldemar como um si-
nal e aval do plano espiritual para que assumisse mais um compro-
misso, desta vez no que diz respeito a uma creche situada na cidade 
de Macaíba. A instituição que, a época, cuidava de oito crianças ca-
rentes, havia sido oferecida pelo seu diretor (igualmente espírita), 
o senhor Itamar Gomes, para que ficasse ao encargo de Waldemar 



246

Difusão doutrinária e circularidade cultural:
a influência de Chico Xavier em um grupamento religioso potiguar

Fábio Fidelis de Oliveira / Maria Lucia Bastos Alves

se o mesmo aceitasse as orientações que, segundo o próprio Itamar, 
também vinham do plano espiritual.

Assim, depois do encontro com Chico Xavier, Waldemar re-
gressou decidido a assumir a creche e dar continuidade às demais 
atividades até então realizadas. Fundou a Fundação Lar Celeste 
Auta de Souza, ao lado de mais seis companheiros do grupo que 
formaram a primeira diretoria da creche, agora devidamente for-
malizada. Além da creche propriamente dita também foi estabele-
cida uma escolinha denominada “Jasmineiros de Luz” que recebe 
crianças da periferia de Macaíba.

A Fundação, não sem razão, trazia o nome de Auta de Souza, 
poetisa nascida naquela cidade e identificada por Chico Xavier como 
uma das orientadoras do grupo. Poesias atribuídas a esse espírito 
muito se destacaram, na obra psicográfica do médium mineiro, res-
saltando virtudes como a prática da caridade e do amor ao próximo.

Nos relatos acima citados, observamos que a forma espon-
tânea como Chico desenvolvia sua atividade de psicografia e de 
vidência, muitas vezes transmitidas em momentos corriqueiros, 
servia como fator positivo para a crença de seu relevo e confir-
mação por parte dos grupos. A própria falta de informações an-
teriores a respeito dos espíritos (suas identidades) e das questões 
a serem respondidas era colocada como respaldo para as mensa-
gens do plano espiritual veiculadas por aquele médium.

Na psicografia ocorrida no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, 
por ocasião da presença da caravana potiguar, o espírito de Abdias 
Antônio de oliveira (ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande 
do Norte, grafava mensagem através de Chico Xavier endereçada 



247

Difusão doutrinária e circularidade cultural:
a influência de Chico Xavier em um grupamento religioso potiguar

Fábio Fidelis de Oliveira / Maria Lucia Bastos Alves

ao grupo. Este fato causou impacto pelo fator “desconhecimento” 
apresentado tanto pelo médium, quanto pelos destinatários.

Ao terminar de psicografar Chico falou: Waldemar 

Matoso! Eu disse: Sim? Peguei e vi [a mensagem]... 

Eu nem sabia que ele [Abdias] tinha sido presidente 

da Federação. Não o conhecia e ele estava 

acompanhando a gente. Meu Deus! (depoimento de 

Waldemar)

Em outro momento, já em conversa informal com o médium, 
surgiriam identificações dos mentores espirituais locais pela visua-
lização de Auta de Souza e Padre João Maria. Chico dedicaria uma 
fala especifica para dar destaque às atuações de caridade realizadas 
pelo sacerdote na cidade do Natal:

Ele foi dizendo da grandeza dele [do Padre], da 

doação que fazia, do bem que fazia [...] e eu aqui tive 

a comprovação, mas não foi com Chico não... Foi 

com o nosso Câmara Cascudo. Eu fui lá [na casa de 

Câmara Cascudo] e ele me falou sobre o Padre João 

Maria, dizendo que ele morava aqui no Tirol [...] e 

o pessoal que ficava mais isolado, doente, ele vinha 

e levava comida, fazia coisas, ajeitava a comida das 

pessoas e as socorria. (depoimento de Waldemar)
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Esta fala revela uma posterior comparação entre os relatos 
apresentados por Chico através do cotejo de seu conteúdo com a 
fala oral de um representante da “memória local”, conforme foi 
considerado Luiz da Câmara Cascudo19.

No mesmo estilo, a já citada visualização mediúnica, narrada 
por Chico Xavier para Waldemar, de uma árvore na qual se abriga-
vam crianças sentadas em pequenos tijolos foi prontamente inter-
pretada como a confirmação positiva para a administração de uma 
creche (orfanato), na cidade de Macaíba/RN, oferecida ao grupo. 
O detalhe dos tijolos foi tomado como uma referência expressa ao 
próprio Waldemar que, na época, era proprietário de uma cerâmica 
produtora deste produto.

As faculdades mediúnicas são, portanto, aqui percebidas 
como um fator de suporte para o conteúdo da própria mensagem. 
O relevo no qual essas características são colocadas nos depoimen-
tos bem ilustra um caráter próprio da interpretação destes fatos 
no Espiritismo Brasileiro.

No caso do nosso grupo em estudo, Chico Xavier atuou como 
mediador entre a esfera simbólica própria do Espiritismo sedimen-
tado nacionalmente e as referências culturais presentes no con-
texto local potiguar.

19No Espiritismo, o relevo atribuído ás comunicações espirituais se deve ao con-
teúdo e as possíveis confirmações daquilo que expressam (veracidade e respaldo 
racional). Na prática, desenvolveu-se no Brasil, também, uma especial atenção as 
qualidades carismáticas do “receptor mediúnico”. Na entrevista, em muitas passa-
gens, Waldemar deixa claro a permanente “análise racional” por ele desenvolvida 
para checar a veracidade das mensagens espirituais direcionadas com o seu campo 
de atuação. 
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As constantes citações de espíritos; como Bezerra de Menezes, 
Abdias Antônio de Oliveira, Auta de Souza e Padre João Maria; podem 
ser apontadas como elementos de “conexão” entre representações 
de caráter mais geral (a noção de mentores espirituais ligados ao 
Brasil e ao Espiritismo) e a cultura “letrada” e “popular” presentes 
no universo específico do grupo de adeptos (através de espíritos 
relacionados ao local e ao Espiritismo no Rio Grande do Norte).

Já a assinatura de Abdias em mensagem psicografada por 
Chico Xavier vem, de certo modo, corresponder a um estímulo para 
a unificação, em nível local, com o movimento federativo estadual, 
já que esse espírito é tido como mantenedor de ampla relação com 
a Federação Espírita do Rio Grande do Norte.

Com a recepção da mensagem, os membros do grupo Evangelho 
no lar (em especial os nomes citados pelo espírito) passavam a ser 
portadores de uma missiva que os integrava ao órgão unificador esta-
dual. No Rio Grande do Norte, a mensagem foi repassada para vários 
dirigentes locais e o grupo sentia-se cada vez mais inserido e esti-
mulado a buscar inserção: formamos assim um triangulo amoroso, 
no bom sentido. Eu, Chico e a Federação! (depoimento de Waldemar)

As identificações dos espíritos de Auta de Souza; ligada ao gê-
nero poético, culto, religioso e sentimental; Padre João Maria, sa-
cerdote caridoso e objeto de devoção popular, tornariam possível 
a presença de vultos locais atuantes em uma adaptação espírita às 
referências culturais potiguares (sejam elas marcadas por um câno-
ne mais culto ou outro com enfoque popular).

A ligação com elementos mais populares (alguns outros mem-
bros do grupo e boa parte do público atendido) seria processada 
mediante a figura de Padre João Maria que, apesar de oriundo de 
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uma família com relevante destaque social, mantinha amplo con-
tato terapêutico com o povo (aplicava homeopatia e socorria os 
doentes) e, depois de sua morte, sofreu processo de “canonização 
popular” tendo em seu busto, erguido na praça que lhe é homôni-
ma, o ponto alto de uma diária devoção religiosa não oficial.

Conforme foi observado, delineia-se o quadro de adaptabilida-
de do que podemos considerar como uma tradição religiosa espírita 
com diversas demandas culturais formadoras do substrato religioso 
(devoção e religião popular), científico (representação de pioneiris-
mo científico) e literário potiguar (produção poética local).

Sobre essa ideia de circularidade cultural, Mikail Baktin (1993. 
p. 27), em análise da cultura popular na idade média e no renasci-
mento, tomando por base a obra de François Rabelais, se utiliza na 
noção de “circularidade” quando esboça um panorama de interação 
entre as esferas das classes dominantes e subalternas em um esque-
ma de mútua interação, ou seja, em um mecanismo do tipo dialógico.

Assim, abordando de um cânone “grotesco” (ligado à cultura 
cômica popular) e de outro “clássico” (ligado à produção cultural 
oriunda das classes dominantes) o autor descarta dicotomias que 
desconsideram interações, diálogos e combinações.

Estas questões abrem margem para um acurado entendimen-
to dos processos de interação cultural que privilegiem a noção de 
circularidade e influxo recíproco em detrimento de uma dicotomia 
que, quando não segrega em setores estanques, toma o enfoque de 
uma predominância do “superior” (classes dominantes) pelo “infe-
rior” (classes subalternas) em que o “inferior” deturpa e degrada o 
cânone puro e legitimamente produzido.
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Neste mesmo esteio é que está situado o posicionamento de 
Carlo Ginzburg (2006. p. 12), no seu “O Queijo e os Vermes” quando 
toma como exemplo o caso de um moleiro medieval que exibia po-
sicionamentos convergentes com aqueles que eram considerados 
como próprios dos refinados grupos intelectuais de seu tempo.

O caso em pauta levou o autor a questionar uma fechada con-
cepção da cultura popular, compreendida como um simples acumu-
lo “inorgânico” e “fragmentário” das visões de mundo das classes 
dominantes. Tal posição aponta para outras relações entre os dois 
níveis de cultura. 

Também merecem destaque outros estudos que, em certos ân-
gulos, coadunam-se com a linha que destaca o campo de interação 
dos dois universos simbólicos como no caso de Peter Burke (1995. p. 
17); quando se referiu à biculturalidade das elites e sua tentativa de 
reformar, retirar-se e redescobrir a cultura popular.

Já Néstor Garcia Canclini (2006, p. 346-367) retoma a temática 
de uma ampla circulação no universo cultural ao se ocupar das teo-
rias da modernidade e da pós-modernidade no contexto da América 
Latina utilizando-se do termo “hibridação”.

De fato, Canclini se junta às perspectivas traçadas pelos teó-
ricos aqui citados, definindo seu específico ponto de vista ao não 
mais tomar o culto, o popular e o massivo como pavimentos distin-
tos em um mundo da cultura concebido em camadas. 

No nosso caso em estudo, certos enfoques tenderiam ao en-
quadramento da tradição espírita como um “cânone” mais ligado 
às classes dominantes e que, ao se utilizar de uma linguagem ra-
cionalizada, letrada e até certo ponto “desencantada” buscaria um 
afastamento do campo simbólico próprio das religiões populares.
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Contudo, levando em consideração os referenciais analíticos já 
apontados, a interação ou circularidade no terreno cultural (poroso 
por natureza) se faz presente na promoção de movimentos de en-
contro entre vivências em que concepções espíritas dialogam, por 
exemplo, com as referências de um catolicismo popular. 

Dizemos diálogo, pois o que se estabelece é uma circulação se-
letiva de elementos que possam servir a uma adequação de várias 
tradições à matriz espírita através de uma interpretação própria 
(dentro de seu próprio universo), mas que faculte adequação ao 
meio social no qual se estabelece.

Lembremos que um dos grupamentos de nosso estudo (em 
específico o grupo “Evangelho no Lar”), apesar de apresentar, 
em sua maioria, membros da alta classe social, mantém como 
público atendido indivíduos oriundos de setores populares e não 
necessariamente espíritas.

Nesse caso, não há do que se falar em uma mecânica aclimata-
ção, em nível local, de uma tradição espírita nacional previamente 
estabelecida (como pura, estática ou imutável), mas sim de um ca-
ráter adaptativo propiciador do enraizamento bem sucedido.

Assim, quando Chico Xavier atuou na identificação, por ele 
declarada, do espírito do Padre João Maria, estabeleciam-se pontes 
entre a realidade religiosa do grupo visitante (já múltipla e porosa) 
com o modelo e vivência e divulgação espírita estabelecido pelo 
próprio médium (também já múltiplo e poroso).

Ainda assim, o enquadramento dado à atuação de um “santo 
popular” como Padre João Maria ao mesmo tempo em que exclui 
aqueles elementos considerados como comprometedores para o 
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estabelecimento de sua própria identidade, como o exemplo da 
presença de ex-votos, ou práticas rituais alheias, não deixa de 
reafirmar o valor destas entidades nas atuações que, neste novo 
universo, lhes são atribuídas.

Tem-se, portanto, que este campo de confluências serve de 
esteio para conexões permissivas de uma confortável circulação de 
indivíduos (público assistido ou equipe assistente) habituados às 
representações próprias das fontes religiosas populares.

Já para a adaptação às requisições locais junto às referências 
cultas e letradas, conforme os exemplos expostos em tópico outrora 
abordado, foram utilizadas figuras do panteão literário e religioso 
institucional potiguar que guardassem conexão com o senso desen-
volvido pelo Espiritismo brasileiro20.

Mesmo na citada mensagem mediúnica de Abdias o que 
transparece a menção precípua a sua situação de antigo dirigen-
te agradecido à família espírita do Rio Grande do Norte, ou seja, 
a característica mais marcante para uma possível conexão com os 
valores e referências do grupo.

Portanto, os fatos, até então relatados, sedimentaram o campo 
de atuação do grupo que contava (seja em Natal ou em Macaíba) 
com a participação precípua de Waldemar na direção e coordenação 
dos trabalhos.

20Assim, esta religião, além de conceber a possibilidade de uma atuação e intervenção es-
piritual dos desencarnados no mundo físico, encontra em vidas de heroísmo e de martírio 
uma essência fundamentalmente cristã bem ao gosto de sua histórica aclimatação ao Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apontamos, nosso estudo foi pautado pelo enfoque 
do campo religioso espírita em suas conexões com perspectivas 
culturais locais. Pretendeu, portanto, atuar na delimitação de in-
fluências, referências e representações que assinalassem vivências 
específicas e dispostas no citado âmbito religioso local.

A observação da atuação de Chico Xavier, enquanto líder ca-
rismático nos levou ao aprofundamento da análise de seu papel no 
campo espírita e de suas estreitas relações com o advento de ino-
vações doutrinárias próprias de uma religião sempre aberta (e até 
dependente) a esta perspectiva.

Nesta altura, enxergamos que, além de um simples repasse de 
informações, ocorria de forma subjacente uma difusão de mode-
los de atuação espírita presentes nas vivências dos ditos médiuns. 
Entendemos que nas mensagens ou orientações estabelecidas 
pelo contato do grupo “Evangelho no Lar” com Chico Xavier estão 
presentes referências unificadoras ao próprio movimento religio-
so em comento. 

Por outro lado, naqueles contatos também pôde ser observa-
do o reforço às especificidades locais e “deixas” para uma conexão 
com setores populares. Portanto, não nos parece sem razão uma 
identificação do espírito de um santo popular como pertencente à 
equipe de orientadores do grupo “Evangelho no Lar”.

Assim, a atividade de difusão passava necessariamente por um 
esforço de adaptação às requisições locais, fato que, no caso de nos-
sas específicas indagações, foi plenamente constatado através da 
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utilização de referências locais reinterpretadas, enquanto espíritos, como 
agentes conectivos para as várias facetas da realidade religiosa local.

O Espiritismo, ao apresentar em seu contexto religioso uma 
concepção da atuação de espíritos (que anteriormente foram ho-
mens) em grupos ou coletividades pelas quais se sintam atraídos ou 
afinados, seja por vínculos de idealismo religioso (atuações carita-
tivas, prática do bem), familiares ou mesmo de outras existências, 
faculta um campo bastante aberto para a inserção de “vultos” locais 
que favoreçam uma familiarização a este universo.

Portanto, a compreensão do Espiritismo em sua interface com 
a cultura local passa pelo reconhecimento dos pontos sensíveis de 
sua própria estrutura simbólica e que, ao serem utilizados pelas 
dinâmicas adaptativas promotoras de seu efetivo estabelecimento, 
tornam-se caminhos de convergência entre universos culturais.

Nestes passos, um Espiritismo plenamente adaptado ao ethos 
nacional lançou suas raízes em uma esfera local redefinindo e 
redefinindo-se a partir do contato com valores centrais daquela 
cultura, seja em suas nuances religiosas populares ou no manan-
cial literário e social de personalidades de um passado que, neste 
universo, continua “vivo”.

Do mesmo modo, ao adentramos no estudo específico da esfera 
local o Espiritismo, estabelecido neste meio, fomenta possibilidades 
de mais latas vinculações com a esfera local por via de uma circula-
ridade de elementos religiosos próprios de um terreno cultural por 
natureza poroso.

Assim, quanto às especificidades locais gestadas em cada eta-
pa do desenvolvimento dos grupos os quais aqui nos reportamos, 
destacou-se a identificação de “presenças espirituais” capazes de 
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dialogar com o habitual, com o conhecido, com o comum, com aquilo que 
propriamente está inserido localmente.

Portanto, ao enxergar a presença (conforme o relato dos gru-
pos) de espíritos bastante ligados a referências natalenses, entende-
mos a existência de um específico itinerário de adaptação religiosa a 
tecer importantes conexões culturais onde nada é estanque e tudo se 
interpenetra facultando o diálogo, a troca e a efetiva adaptação.

Nosso garimpo por vivências específicas retratou, sem dúvida, 
a presença de “vultos locais” devidamente reinterpretados e inse-
ridos no contexto doutrinário espírita. Acreditamos que a ênfase 
neste ponto se deu pelo fato de que a própria vivência religiosa 
espírita tece sua rede de representações, de maneira precípua, na 
elaboração do que diz respeito ao chamado plano espiritual e a sua 
relação com o mundo físico. Assim, encontramos nos espíritos o 
próprio espírito do Espiritismo. O cerne de sua preocupação, vivên-
cia, prática e estipulação doutrinária.
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SER CURANDEIRA: 
EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DE CURA. 

O CASO DA CURANDEIRA MARIA DO CARMO

Ana Beatriz Silva Pessoa
Maria Lucia Bastos Alves

Atualmente, a curandeira tem sido vista como uma perso-
nagem da cultura popular, ainda presente em localidades rurais e 
procurada por diversos motivos, entre eles, o hábito e as crenças 
de uma comunidade. O interesse pelo tema dos rituais de cura tem 
levado a uma série de reflexões sobre os possíveis significados das 
representações, contidas nas manifestações sociais e culturais, 
e de como estas se integram a vida dos sujeitos, seja por motivos 
religiosos, de transgressão, de transformação ou de resistência ao 
novo campo cultural delineado pela modernidade. Sendo assim, o 
objetivo deste artigo é analisar a entrevista feita com a curandeira 
Maria do Carmo, onde se evidencia a figura desta mulher como par-
te integrante e importante da cultura popular brasileira, buscando 
analisar que elementos influenciam a construção de suas práticas, 
seus discursos e seu ofício.

Os eventos rituais acompanham o homem ao longo de toda 
a história da humanidade. A maioria das grandes descobertas e 
perdas humanas foram seguidas de ritos que marcassem e simbo-
lizassem necessidades, sentimentos e conquistas, tanto as terrenas 
como aquelas pertencentes ao campo espiritual. 
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Esses eventos rituais foram se modificando ao longo do tempo, 
agregando valores, tornando-se especificidades culturais e até to-
mando características de representação, de um grupo, de um povo 
ou mesmo de um credo religioso. Alguns rituais, pelas suas parti-
cularidades, tem o poder de identificar grupos, ainda que estes não 
façam do ritual um objeto direto de autoidentificação. 

Rituais da vida, da morte, do fogo, da cura, dentre tantos ou-
tros, servem como fonte de exteriorização de diversas formas de 
sentimento, momentos históricos, necessidades imediatas, socia-
bilidade; houve diversos motivos para existir aos que acreditaram 
neles. Sendo assim, os rituais de cura seguem o mesmo caminho. 

No período Medieval, rituais de cura foram chamados de 
magia, feitiçaria, bruxaria; foram perseguidos, proibidos e discri-
minados. Em épocas mais recentes,  chegaram a ser considerados 
como uma forma de medicina popular pelo uso de ervas, chás, mis-
turas ministradas antes, durante e depois dos rituais. Atualmente, 
a curandeira pode ser considerada como uma personagem da cul-
tura popular, ainda existente e procurada por diferentes motivos, 
entre eles, o hábito e as crenças de uma comunidade. A oralidade, 
base da reza, apresenta um conjunto de símbolos que expressam 
desde crenças religiosas a forças da natureza; trazendo para o pes-
quisador o contexto social e histórico em que o rito é praticado e 
a reza da cura, construída. 

A entrevista com a senhora Maria do Carmo é parte integrante 
de uma pesquisa maior sobre representações culturais e religiosi-
dade na cidade de Ceará-Mirim, onde ela foi selecionada para nos 
falar, por meio de suas memórias e atividades, como uma mulher 
se torna curandeira, como são elaboradas as rezas e os rituais e 
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de modo geral, como a curandeira se integra a vida social. Foram 
realizadas duas entrevistas das quais alguns trechos constam neste 
artigo e foram reproduzidos tal qual foram transcritos, na tentativa 
de preservar as particularidades linguísticas da entrevistada.

Num primeiro momento estão situados os rumos da pesquisa, 
quando e onde foram realizadas as entrevistas com a senhora Maria 
do Carmo e apresentada uma breve etnografia da sua história de 
vida. Logo temos discussão a cerca da distinção entre os termos 
rezador e curandeiro, extraído da obra de Maria Andrea Loyola, 
considerada importante para situar os estudiosos da área de rituais 
quanto a algumas particularidades.

Num segundo momento apresentaremos a curandeira como 
ela tem sido construída pelas teorias e como essas personagens se 
relacionam com os rituais que praticam, mostrando a visão holísti-
ca de Loyola (1984) a cerca da representação da curandeira, o cará-
ter mágico-religioso que pode ser empregado aos rituais conforme 
relata a teoria de Mauss (1974) e o estudo do fenômeno religioso 
em si, ou na representação do religioso por meio do ritual que será 
discutido por meio das formulações de Durkheim(1996).

Em seguida são apresentados os relatos de práticas rituais de cura 
onde, por meio de suas memórias, são apresentadas diversas fases do 
ofício da cura, as relações da curandeira com a sociedade (ROLIM,1990), 
a mistura de elementos religiosos com elementos da natureza (LÉVI-
STRAUSS, 1996), entre outros aspectos que se evidenciaram. 

É preciso compreender os rituais de cura como inseridos em um 
contexto múltiplo, inscritos num campo que vai além de suas carac-
terísticas de ritualização e religiosidade, sendo pensados como parte 
integrante da cultura popular, tão intimamente ligados ao social.



262

Ser curandeira:
experiências e práticas de cura. O caso da curandeira Maria do Carmo

Ana Beatriz Silva Pessoa / Maria Lucia Bastos Alves

OS CAMINHOS DA PESQUISA: 
A ENTREVISTA COM A CURANDEIRA MARIA DO CARMO

Tomei conhecimento das curas de Dona Maria do Carmo há 
muitos anos, quando ainda era criança. Um dia minha mãe preci-
sou me “curar” de um mal olhado. Dona do Carmo veio até minha 
casa e na entrada pegou um ramo de uma roseira que havia no jar-
dim para fazer a reza. Era uma figura frágil, sorridente e cheia de 
paz; me recordo mesmo de ter gostado da presença dela. Pediu-me 
para fechar os olhos e começou a rezar. Rezava rápido e baixo, em 
sussurros que eu não podia compreender. Enquanto isso, balançava 
aquele ramo por todo o meu corpinho, as vezes chegando a bater 
com o ramo em mim, sem a intenção de machucar; outras vezes, 
deslizava com ele da cabeça aos pés e, ao chegar as extremidades, 
sacudia o ramo com força. Perto de nós, só minha mãe. Em meia 
hora eu já me sentia melhor e a reza tinha acabado.

Esse episódio aconteceu quando eu tinha ainda por volta de 
oito anos de idade. Na época isso era muito natural na cidade de 
Ceará-Mirim. Haviam curandeiras em vários lugares, era fácil en-
contrar alguém para curar. Mas está foi a única vez em que presen-
ciei ou fiz parte de um ritual de cura. 

Com o tempo se ouvia as pessoas dizerem: - “Morreu fulana 
de tal, curadeira.” E elas iam morrendo, de velhice e de doença, o 
que foi cada vez mais dificultando a procura por pessoas que reali-
zassem curas. Assim, depois de quinze anos, resolvi procurar pela 
curandeira Maria do Carmo e tentativa de entender e estudar me-
lhor sobre seu “ofício”, os elementos que compõem a sua prática, as 
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influencias religiosas e culturais que suas rezas apresentam e tentar 
entender como alguém se torna curandeira.

Perguntando por seu nome as pessoas mais idosas da cidade, 
ou a outras curandeiras conhecidas, logo encontrei informações 
de que ela ainda moraria no mesmo lugar, numa rua conhecida 
como São João, estava já com 77 anos de idade e muito doente, 
mas o semblante calmo e acolhedor continuava o mesmo. Muito 
solicita e nem um pouco tímida, a curandeira Maria do Carmo me 
recebeu em sua casa, me apresentou suas filhas e, parou o serviço 
de cuidar da sua horta e jardim para vir conversar comigo. Tudo 
em sua casa era uma mistura de fé e natureza; na verdade, sua casa 
mais parece uma moradia dessas de interior, um pequeno sítio no 
meio da cidade; muitas flores, frutas e bichos, com o chão de barro 
batido ao redor da casa. 

A metodologia utilizada foi de entrevista aberta, sem a exis-
tência de um questionário previamente estabelecido, o que nos 
possibilitou aproveitar ao máximo a abertura que a entrevistada 
nos deu nesse encontro, justificada por uma lembrança que ela re-
cordou: - “É minha fia...eu já curei você num foi?”. Esta entrevista 
foi a primeira de outras que foram feitas com ela e outras curan-
deiras que ela apontou, para a realização de uma outra pesquisa, 
objetivando a inserção das curandeiras num campo muito maior de 
representações e de significados.

Mas, onde inserir a curandeira num campo cultural? O termo 
cultura nos parece, concordando com Peter Burke, um tanto contro-
verso. Burke nos fala de uma ampliação do conceito em tempos mais 
ou menos recentes. Escreve o historiador que até o século XVIII: 
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O termo cultura tendia a referir-se à arte, literatu-

ra e música [...] hoje contudo seguindo o exemplo 

dos antropólogos, os historiadores e outros usam o 

termo “cultura” muito mais amplamente, para re-

ferir-se a quase tudo que pode ser apreendido em 

uma dada sociedade, como comer, beber, andar, fa-

lar, silenciar e assim por diante. (Burke, 1989: 25). 

Em Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico (1995) 
Roger Chartier faz suas próprias teorizações acerca do tema da 
cultura popular. Ele inicia suas análises de uma forma um tanto 
desconcertante, quando já na primeira frase afirma que a cultura 
popular é uma categorização erudita. Ao mesmo tempo em que 
a afirmação é óbvia, ela explicita o que muitas vezes se encontra 
escondido, como possibilidade, mas não devidamente claro. Para 
além de enunciar as divergências sociais, ela também explicita o 
poder de determinados agentes ou grupos, de nomear e definir ou-
tros grupos. Chartier (1995) lembra que os realizadores das práticas 
nomeadas como populares não costumam se definir como tal, e nós 
aqui acrescentamos que isso só ocorre de maneira reflexiva, como 
resultado da incorporação, por parte dos setores subalternos, de va-
lores e conceitos oriundos dos setores hegemônicos da sociedade.

A curandeira Maria do Carmo aprendeu a curar aos doze anos 
de idade (hoje aos 77 anos, já realiza curas a, pelo menos, seis déca-
das), quando acometida de uma doença muito grave de paralisia nas 
pernas recebeu a visita de uma curandeira e prestando atenção nela, 
decorou a reza. Um dia, curou uma vizinha e a noticia de seu “dom” 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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se espalhou pela comunidade. Nesta época ela morava no distrito de 
Pureza onde ficou até a mocidade, antes de se casar. Quando casou, 
veio morar na cidade de Ceará-Mirim e continuou fazendo curas, não 
só em pessoas da cidade como também das regiões circunvizinhas.

DISTINÇÃO DE TERMOS: 
ALGUNS ESTUDIOSOS DAS CURANDEIRAS E REZADEIRAS

No campo teórico é possível encontrar que os termos – reza-
dor e curandeiro -  diferem entre si. Brandão (1980), em “Os deuses 
do povo”, relaciona a figura do rezador (ou benzedor) ao catolicis-
mo popular, que se apresenta como uma mistura de elementos da 
religião católica oficial com recriações populares, adaptações livres 
para melhor integração do povo com os elementos religiosos cris-
tãos. Quando no caso do curandeiro, são atribuídas características 
de possessão (ou seja, quando a pessoa do curandeiro é possuída 
por uma entidade extra-terrena, um espírito). Rolim (1990), em 
“Rezador, curandeiro, vidente e advinho” diferencia as figuras do 
rezador e do curandeiro, tendo como comparação o uso dos ele-
mentos da natureza, compreendido aqui como ervas e chás, que 
são usados em concomitante com as rezas. Segundo essa definição, 
o rezador seria aquele que reza por alguém que pediu e em favor 
dos outros, sendo visto por estas pessoas como sendo dotado de um 
dom especial, o dom de curar. No caso da curandeira, ela é vista 
como aquela que mescla a reza o uso de remédios caseiro, que mui-
tas vezes são manipulados por elas mesmas, com orações. No livro 
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“Médicos e Curandeiros”, Loyola (1984,p. 94) apresenta as seguintes 
distinções, elaboradas por Alceu Maynard Araujo:

O curandeiro é uma espécie de oficial do sagrado 

que penetra no mundo do sobrenatural. O curan-

deiro também benze porque foi um estagio pelo 

qual passou, mas está acima do benzedor porque 

consegue entrar em contato com forças superio-

res[...]. Já o papel do benzedor é muito mais restrito 

do que o do curandeiro. Se limita apenas a rezar so-

bre a cabeça do doente, não receita remédios e reza 

fazendo o sinal da cruz [...]. Suas rezas, na maioria 

das vezes, são deturpadas das orações oficializadas 

pela Igreja Católica.

Nas observações de campo feitas na cidade de Ceará-Mirim 
com a curandeira Maria do Carmo, especificamente, e com outras 
de modo mais superficial, até o momento não foi possível verificar a 
existência dessas distinções de forma rígida. Segundo Loyola (1984), 
esses agentes se definem em geral como especialistas da cura e, no 
caso específico do campo de pesquisa da autora, 

[...] essas distinções não são muito pertinentes, pois 

todos os que se definem como curandeiros ou como 

curadores se dizem também portadores de mediuni-

dade e capazes de entrar em contato com um espírito 

protetor. Isso se aplica mesmo aqueles que se consi-

deram exclusivamente rezadores. (1984, p. 94). 
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Mesmo após essa discussão a cerca das conceituações de cada 
termo, houve a opção de se trabalhar com um termo único que é o 
de curandeira, o qual não estará limitado somente àqueles que, de 
acordo com os autores citados, apenas dedicam-se a possessão de 
entidades, mas todo e qualquer sujeito que cura relacionado ini-
cialmente com o catolicismo popular – seja qual for a denominação 
pela qual é conhecido –, visto em sua comunidade como pessoa es-
pecial dotada de um dom de cura.

A CURANDEIRA E O ATO DE CURA VISTOS PELA LITERATURA 
CLÁSSICA E ATUAL: UMA TENTATIVA DE CARACTERIZAÇÃO

Após definida a denominação a ser utilizada, é necessário te-
cer uma breve caracterização sobre como tem sido vistas as curan-
deiras. Loyola (1984) apresenta alguns dados que registrou sobre 
algumas rezadoras, identificando-as com mais de 50 anos de idade, 
geralmente nascidas no meio rural, morando há muitos anos no 
mesmo local e estabelecendo uma rede de contatos com outros re-
zadores antigos, tendo sofrido as influências destes. Brandão (1980) 
afirma existir uma ligação muito direta das curandeiras com o ca-
tolicismo popular praticado no campo, sendo o resultado de suas 
práticas um misto de elementos pertencentes aos cultos religiosos 
tradicionais com as de manifestações populares, tecendo a união 
de dois tipos de conhecimento – o sagrado e o profano. Um dado 
facilmente observado desde o início desta pesquisa é a grande inci-
dência de pessoas do sexo feminino sendo curandeiras, informação 
essa resultado de um pequeno mapeamento feito para a pesquisa, 



268

Ser curandeira:
experiências e práticas de cura. O caso da curandeira Maria do Carmo

Ana Beatriz Silva Pessoa / Maria Lucia Bastos Alves

quando da busca de pessoas que trabalhassem com curas para serem 
entrevistas. Em números absolutos, a pesquisa conseguiu catalogar 
em dois meses de busca a existência de 8 curandeiros em atividade 
só na zona urbana da cidade de Ceará-Mirim, sendo apenas um, do 
sexo masculino. Assim, no universo desta pesquisa, a maioria dos 
casos identificados é de curandeiras, sendo as mesmas conhecidas e 
se reconhecendo popularmente por essa denominação.

Da mesma maneira que pastores evangélicos, pais e mães de 
santo, catimbozeiros e outros sujeitos, as curandeiras acreditam na 
dupla natureza da doença. Segundo essa visão, toda doença teria 
uma relação espiritual e outra material, física (LOYOLA, 1984, p. 95). 
No que se refere ao campo das doenças materiais, seriam expres-
são das relações que o homem estabelece com seu próprio corpo, 
como por exemplo, por os pés descalços no chão frio ao acordar, o 
que pode ocasionar uma paralisia. Já as espirituais podem ser ainda 
dividas em dois tipos: a da relação do homem com seu meio social 
(quando alguém lhe joga um “mal-olhado”) e das relações do ho-
mem com o espaço espiritual (quando entidades se “apossam” do 
corpo). Nos estudos realizados por Elda Rizzo de Oliveira (1998), 
essas mazelas espirituais se enquadram numa categoria de doença 
que é própria de pessoas que se dizem capazes de curar, abrindo 
assim um caminho de antagonismo aquelas outras doenças que es-
tariam a cargo dos médicos. Oliveira (1998), no entanto, reconhece 
a divisão apresentada por Loyola, porém, com três classificações: 
as mazelas naturalmente cometidas, que demonstram a relação do 
homem com seu próprio corpo; as mazelas que expressam a rela-
ção entre as indivíduos; e as mazelas que exprimem a relação entre 
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homens e deuses. Essas divisões poderão ser observadas, em alguns 
casos, quando da transcrição da entrevista feita com a curandeira 
Maria do Carmo e apresentadas mais adiante.

As curandeiras são geralmente procuradas para fazerem rezas 
sobre doentes que sofrem de mazelas espirituais, em sua maioria, 
quebranto e mal-olhado, esta sendo expressão das relações dos ho-
mens entre si. Estas mulheres são também vistas como especialis-
tas na cura de certas doenças tradicionais, como espinhela caída, 
cobreiro, picadas de cobra, feridas e, em especial, certas doenças 
infantis, como ventre virado (diarreia), coqueluche e falta de ape-
tite. Essas são as doenças que mais tem incidência na procura pe-
los serviços das curandeiras, segundo informações que a própria 
curandeira Maria do Carmo constatou em várias décadas de “ofí-
cio” e que a continuação da pesquisa pretende confirmar em etapas 
posteriores. No entanto não são apenas essas as doenças que ela 
cura, tendo ai um número muito grande de outras enfermidades, 
que segundo a crença das pessoas e o imaginário popular, podem 
ser curadas. Entretanto, com o avanço da idade, a curandeira deixa 
de praticar a cura de certas doenças, pois como há explicado em 
sua entrevista, na maioria dos casos o corpo já não suporta mais 
receber as enfermidades que retira do corpo do outro.

Para o estudo que está sendo apresentado, definimos a prática 
das curandeiras como sendo de caráter mágico-religioso: mágicas, 
por terem perfil essencialmente de magia, entendendo o termo 
como conjunto de praticas que tem a função de ser eficaz na neces-
sidade que se faz de forma imediata, “uma espécie de religião feita 
para as necessidades básicas da vida familiar” (MAUSS, 1974, p. 51). 
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Em Esboço de uma Teoria Geral da Magia (MAUSS, 1974) de-
fine rito, mais propriamente rito mágico, como sendo os atos que 
definem outros elementos da magia. Sua eficiência se afirma prin-
cipalmente em ser um fato de reconhecida tradição: a forma dos 
ritos é transmitida e aceita pela opinião, pelo social. Além disso, 
são atividades que se utilizam de uma técnica criativa para pro-
vocar um efeito diferente das ações mecânicas dos gestos que a 
constituem. Segundo Mauss (1974), há a necessidade de se loca-
lizar o rito num Tempo e Espaço específico, de forma a induzir 
o praticante e seu “paciente” a um estado moral, psicológico e 
fisiológico diferente do normal. Este estado especial opera uma 
eficiência através de um acúmulo de imagens, por uma associação 
de ideias e sentimentos. Uma eficácia “sui generis”, a partir do 
psicológico do “paciente”, gerada pelo social. E assim se dá por-
que, para Mauss, numa observação de Lévi-Strauss (In MAUSS, 
1974), o psicológico está subordinado a este social.

Um rito mágico é algo que não faz parte de um culto orga-
nizado. Há em sua realização uma separação, através da oposição, 
entre magia e religião, ritos mágicos e ritos religiosos. Na magia, as 
funções do rito não são especializadas e divididas como na religião. 
Mas ainda que seja um ato individual e privado – sendo a religião 
marcadamente pública – também tem suas raízes no meio social, 
onde seus participantes se apropriam de forças coletivas para seus 
próprios fins. Do mesmo modo, é objeto de uma crença tão forte 
que uma experiência negativa não abala seu poder, antes o reforça. 
Assim, sua eficácia é esperada, e até mesmo certificada, pelo prati-
cante do ato mágico, do rito. 
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Para esta pesquisa também consideramos os atos de cura como 
praticas religiosas pelo fato de, mesmo não ocorrendo em lugares sa-
grados, templos, igrejas, os seus praticantes – no caso a curandeira 
– mantêm relação de afeto com algum credo religioso, sendo os ele-
mentos presentes em suas praticas muito influenciados pela religião 
com a qual possuem ligação. Isso se daria porque a religião e a magia 
seriam as formas pelas quais os sujeitos representam sua realidade.

[...] fazia o pelo sinal da cruz e dizia as palavras 

assim:

— Andavam Jesus e São Roque numa longa viagem. 

Jesus andava, Roque se atrasava. Dizia Jesus a Roque: 

— Anda Roque. 

Dizia Roque a Jesus: 

— Senhor, eu não posso. 

— O que é que vós tem Roque? 

— Senhor é “Luiz”, com dor de cabeça, dores no cor-

po, com febre, com pontada, que só falta me matar. 

- Roque, anda por onde eu andar, pisa por onde eu 

pisar, pede a Nosso Senhor Jesus Cristo que “Luiz” 

fique curado de todo mal. 

Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da virgem Maria, 

assim como nossa senhora deu seu santo filho. Ele 

ficou livre sã-salvo e curado das suas cincos chagas. 

Fica curado “Luiz”, livre de dor de cabeça ramo de 

constipação, ramo de quintura, ramo de frieza, ramo 

do ar, ramo do tempo, dores reumática, dores ciática, 
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ramo inframador, ramo inchador. Todo mal do corpo 

de Luiz seja retirado e jogado para as ondas do mar 

sagrado, com os poderes de Deus pai, com os poderes 

de Deus filho, e com as três palavras do divino espí-

rito santo. Luiz, Deus que Deus pode e Deus faz tudo 

quanto ele que, assim seja eu e retirei todo mal que 

vós tiver, se Deus quiser e  eu puder, retire já para 

as ondas do mar. Ficais livre e curado, assim que vós 

nasceste e posse batizado. 

Pai nosso que estas no céu [...] livrai senhor Luiz de 

todo mal amém. Ave Maria [...] salve rainha mãe de 

misericórdia [...]

Diz essa reza três vezes e oferece a nosso senhor 

Jesus cristo e a mãe Maria santíssima e o divino es-

pírito santo e ao anjo da guarda de Luiz ou daquela 

pessoa que a pessoa estar curando

(Curandeira Maria do Carmo, 2007). 

No seu estudo sobre a religião, Durkheim (1996) introduz na 
visão ampliada do mundo, uma divisão de fenômenos sagrados e 
profanos, sendo tal divisão uma criação do homem e não uma ela-
boração de uma (ou qualquer) divindade. Do sagrado se originariam 
as crenças, os ritos e os símbolos que, ao mesmo tempo, seriam 
distinções para com os fenômenos profanos e renovariam e man-
teriam o sagrado através dos procedimentos e práticas no intuito 
de estabelecer relações de coordenação e submissão. Nas “coisas” 
sagradas estariam às determinações do proibido e as crenças, ritos e 
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símbolos (orientações e procedimentos) conduziriam as consciên-
cias na formação de uma comunidade moral que, em última instân-
cia se confunde com a própria sociedade já que o sagrado surge – e 
vincula-se sempre – a força coletiva e impessoal, sendo uma repre-
sentação da própria sociedade. 

No entanto, como observa o autor, a religião é a imagem da so-
ciedade, isto é, ela é imaginada, ou seja, idealizada. A idealização é 
condição do homem, pois ele tem a faculdade “...de substituir o mun-
do da realidade por um mundo diferente para onde ele se transporta 
pelo pensamento.” (1978, p. 225). Durkheim (1996) chama atenção 
para a importância de se estudar casos onde a religião se mostra 
representada, dizendo que os aspectos presentes nos rituais são in-
trínsecos ao fenômeno religioso. Segundo o autor, é relevante estu-
dar os aspectos externos (aqui compreendidos como os rituais em 
si), mas também se faz necessário considerar as representações que 
estes rituais apresentam, tentando compreendê-los para entender 
as implicações deste comportamento nos estudos do aspecto ritual 
da religião. Partindo para uma definição de termos relacionados ao 
tema do sagrado e profano, Durkheim diz que 

as representações religiosas são representações co-

letivas que exprimem realidades coletivas; os ritos 

são maneiras de agir que só surgem no interior de 

grupos coordenados e se destinam a suscitar, man-

ter ou refazer alguns estados mentais destes gru-

pos. (1996, p. 16)
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Da mesma forma que a religião é composta por crenças, ritos 
e mitos, a magia também o é. Entretanto, esses elementos seriam 
presentes de forma mais rudimentar na magia, pois “buscando 
fins técnicos e utilitários, a magia não perde seu tempo com espe-
culações” (ibid., p. 26).

O rito, portanto, não serve e não pode servir senão 

para manter a vitalidade dessas crenças, para im-

pedir que elas se apaguem das memórias, ou seja, 

em suma, para revivificar os elementos mais essen-

ciais da consciência coletiva. Através dele o grupo 

reanima periodicamente o sentimento que tem 

de si mesmo e de sua unidade; ao mesmo tempo, 

os indivíduos são reafirmados na sua natureza de 

seres sociais. As gloriosas lembranças, revividas 

diante dos seus olhos e com as quais se sentem soli-

dários, dão-lhes impressão de força e de confiança. 

(DURKHEIM, p. 447, 1989).

A CURANDEIRA MARIA DO CARMO

Muitos são os grupos sociais que apresentam papéis históricos 
de importante relevância para a preservação da cultura, dos costu-
mes e da identidade de alguns locais. Entre esses grupos se encon-
tra o das curandeiras, que utilizam das fontes orais como meio de 
divulgar seus saberes e práticas, passando suas memórias adiante 
de modo que estas cheguem às gerações futuras.
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A transmissão da memória ocorre por meio das memórias so-
ciais de grupos específicos. Segundo Pollak (1992) a memória é um 
evento coletivo e social, construído coletivamente e levado a mu-
danças constantes. Essa memória é que transmite a cultura local 
herdada pela curandeira Maria do Carmo, resultado de fatos vividos 
socialmente. Entretanto a memória possui um conteúdo seletivo, o 
que leva as pessoas a não gravarem na mente todas as coisas e sim, 
só aquelas que são basilares, com um grande grau de importância. 
Por sito, ela está intimamente ligada a um sentimento de identifica-
ção coletiva. As emoções preenchem de sentidos os acontecimentos, 
o que dará, a partir de sua lógica, coerência aos fatos. Segundo Barros 

Se há uma preocupação em manter a identidade do 

grupo através da sua memória, é importante que 

as mudanças não o desintegrem, rompendo as rela-

ções entre esses traços fundamentais tanto através 

do tempo com relação aos conteúdos anteriores, 

como também na manutenção daquilo que per-

manece como a essência da identidade do grupo. 

(1989, p. 5). 

Sendo assim, para além do ofício que praticam, as curandei-
ras podem ser vistas como agentes históricos de importante função 
local, preservando os ritos do lugar onde residem e muitas vezes 
estendendo sua influência para além do perímetro em que moram. 
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Taipú a Ielmo Marinho e o povo rico de Natal 

chegando dói, três carros na minha porta cheio 

de gente para me cura, aí, eu (curandeira Maria do 

Carmo) perguntava:  — Maria (a vizinha), o que é 

que tu estas fazendo? Cura, dona do Carmo para 

esse povo. Curava um, curava outro, três, quatro de 

Natal. (Curandeira Maria do Carmo, 2007). 

Os depoimentos orais aqui reproduzidos são a principal fonte 
de estudos e o principal recurso metodológico, buscando encontrar 
os elementos que constituem essa pratica e também compreender o 
contexto em que essas curandeiras, neste caso, a curandeira Maria 
do Carmo, estão inseridas, suas práticas e a ligação de suas rezas 
com certos elementos religiosos1.

Em relação a essas lembranças presentes em minha memória 
sobre a convivência com os moradores, cito HALBAWACHS, quan-
do ele afirma:

Quando dizemos que um depoimento não nos 

lembrará nada se não permanecer em nosso 

espírito algum traço do acontecimento passado 

1No presente trabalho, as falas da curandeira Maria do Carmo estão sendo repro-
duzidas tal qual foram proferidas, com a intenção de manter a originalidade dos 
discursos, o que expressa um grupo de mulheres que não tiveram grandes oportu-
nidades sociais, que não tem poder aquisitivo e conseqüentemente, que não sabem 
ler ou escrever. Ainda assim, é bom frisar que as transcrições são limitadas, pois 
gestos, expressões e alguns sons não tem como serem reproduzidos sem compro-
meter a fidelidade da entrevista.
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que se trata de evocar, não queremos dizer que 

todavia que a lembrança ou que uma de suas partes 

devesse substituir tal e qual em nós, mas somente 

que, desde o momento em que nós e testemunhas 

fazíamos parte de um mesmo grupo e pensávamos 

em comum sob alguns aspectos, permanecemos em 

contato com esse grupo, e continuamos capazes de 

nos identificar com ele, confundir nosso passado 

com o seu (HALBWACHS; 1990: 28).

Com a ampliação de temáticas de fontes de pesquisa, muitos 
grupos até então pouco estudados passam a ser foco de investiga-
ções, uma vez que possibilitam a reformulação de conceitos e de-
monstram quão variadas são as formas de os sujeitos transmitirem 
suas historias, para alem do que puramente escrito. Este é caso da 
curandeira Maria do Carmo, que por meio das suas memórias relata 
como aprendeu a ser curandeira, fala das curas mais importantes 
que fez, narra uma serie de fatos e sobretudo, revela suas orações. 
Por meio deste depoimento é possível perceber que a curandeira 
traz consigo vários elementos que se relacionam: natureza, cultura, 
religião, conhecimentos de ervas dentre outros. 

Essa mulher não viveu isolada do mundo; constituiu família e 
paralelo aos afazeres domésticos, trabalhou em diversas funções, se 
ocupando de outras atividades que garantiram a sobrevivência de 
sua família, uma vez que as curandeiras, de modo geral, não tem o 
costume de cobrar por seus serviços.” Ele reuniu na casa dos ami-
gos aleijados três dias que passei lá foi fazendo cura, ela perguntou 
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quanto era o meu serviço eu falei para ela não dou preço em cura 
minha..” (Curandeira Maria do Carmo, 2007). Ainda assim, em di-
versos momentos do dia a dia, a curandeira para seus serviços e 
prontamente atende as pessoas que a procuram, levando conforto 
espiritual e físico as moléstias que acometem o corpo do outro.

A curandeira Maria do Carmo sempre foi muito ligada ao 
culto cristão católico, com grande apego a santos e rezas, indo 
a igreja com bastante frequência dizendo ter sido crismada por 
Frei Damião, nas missões que ele fazia a cidade de Ceará-Mirim. 
Analfabeta, a curandeira Maria do Carmo diz ter aprendido as 
orações religiosas “só de ouvido”. Além das rezas, ela também de-
monstra um grande conhecimento de ervas medicinais, de chás, 
de remédios para auxiliar nas curas. Apresenta também algumas 
restrições, como por exemplo, os tipos de galhos que podem ou 
não ser utilizados nas curas.

Primeiramente era mangirioba, o próprio mato deu 

curar era mangirioba. Não falta no meu quintal. É a 

planta que eu mais gosto de cura.

Existe qualquer planta: um galho de mastruz, de 

qualquer planta, de graviola. Eu só nunca quis 

curar alguém com folha de pião. Por que o povo 

dizia: quando a pessoa quiser acabar com a vida de 

outro, o inimigo pegasse um pé de pião e jogasse 

batendo, fulano de tal vou acabar com você agora 

dano no chão, como se tivesse dano na pessoa. Tem 

gente que danava pra querer acabar com a vida das 
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pessoas, ai eu fiquei com esse trauma. Quando che-

gavam as pessoas aqui, mesmo adulto, eu dizia: - Que 

mato é esse? É pião? Vai bota no mato, bota essa 

folha de pião pra lá, eu vou busca minhas folhas de 

mangirioba pra fazer a cura. Tinha aqui na casa da 

vizinha um pé de pião e ai eu mandei ela arrancar. 

Ele estalava em cima da casa.

Assim, ela apresenta uma variação entre aqueles que fazem o 
que ela chamou de “curas boas e curas ruins”, pois dependendo do 
tipo de planta que se utiliza, a curandeiras pode estar fazendo um 
mal a pessoa que estaria sendo curada.

Em suas rezas é possível perceber como o seu contexto, o seu 
cotidiano estão presentes nas orações e nas rezas que a curandeira 
Maria do Carmo utiliza; chama por santos, forças da natureza, apre-
senta elementos da religião cristã e apresenta tudo isso em uma lin-
guagem peculiar de sua região, de fácil entendimento as pessoas do 
lugar, elementos esses nos quais as pessoas curadas também acredi-
tam, compartilhando de uma sociabilidade de conceitos e represen-
tações, pois, se a pessoa que procura a cura não crê na possibilidade 
daquela mulher lhe curar, ou nas representações que ela invoca, a 
cura não irá se realizar, segundo afirma nossa entrevistada. É pre-
ciso, em verdade, que o curado possua sua fé interior; só a fé da 
curandeira não basta para a eficácia da reza. A curandeira Maria do 
Carmo diz que se a pessoa não acredita a cura não se realiza.

Quando nos referimos a eficácia simbólica dos rituais, implica em 
tomar Lévi-Struass como ponto de partida. Em “A Eficácia Simbólica” 
(LÉVI-STRAUSS, 1967) ele compara o xamã ao psicanalista, e traça 
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paralelos entre as curas obtidas pelos dois “especialistas”. Para ele 
o curandeiro é eficaz em seu trabalho, na medida em que, como o 
terapeuta, manipula a estrutura simbólica do paciente, provocando 
uma reorganização emocional do mesmo, tornando pensável o que 
antes era apenas sentido. Toda cura se procede por ser manipulado 
o ponto-chave do problema, o inconsciente. Para Lévi-Strauss nesta 
parte da psicologia humana está a base de toda estrutura mental, de 
toda função simbólica humana, que responde, em todas as pessoas, a 
um campo limitado e comum de leis universais. O subconsciente se-
ria a fonte da história individual, só adquiriria significado para nós e 
para os outros, quando organizado pela estrutura inconsciente, que 
teria suas raízes firmemente fincadas no social.

No começo das curas ela curava pessoas de todas as idades 
e sexos, com todas as doenças, mas agora que já está com idade 
avançada e muito doente, só cura crianças de três meses até cinco 
anos de idade. Segundo Dona do Carmo, quando a curandeira cura 
alguém, aquela doença passa momentaneamente para curandeira, 
que depois a põe para fora com tosses, banhos e outras ações. Sendo 
assim, depois de certa idade, curar doenças graves fica sendo muito 
perigoso para a saúde da curandeira, que já não tem mais a mesma 
força e vigor físico de antes.

Durante a entrevista pouco falou sobre seu marido, limitando-se 
a citá-lo por umas duas vezes, ainda assim sem especificar sua relação 
com ele. Com o ofício da cura, Dona Maria do Carmo vendia ervas, 
mel e outros produtos naturais pelas ruas da cidade, para ajudar no 
sustento da família.
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Eu vendia muito mel de abelha. Paulino tirava mel, 

eu saia vendendo por todo canto: na maternidade, 

no DENERU, que trabalha o povo da SUCAM, Banco 

Bandern, Banco Mossoró, que você deve se lembrar, 

na Caixa Econômica. Eu vinha lá do quarenta, com 

um cachimbo no bolso, uma rudia na cabeça, oito, 

dez lito de mel, de repente eu vendia.

Quando questionada se a curandeira Maria do Carmo conhecia 
algum curandeiro homem, ela disse que não, mas que passou pela 
cidade um homem que consultava as pessoas e, para todas as doenças, 
oferecia o mesmo remédio: ou uma garrafada ou uma garrafinha. 
Ela disse que ele não podia ser um curador porque não rezava nada 
e cobrava pelo remédio que prescrevia. Ainda assim, disse que a 
passagem deste homem pela cidade foi um grande acontecimento, 
pois muitas pessoas foram a ele, ficaram curadas e o encheram de 
presentes. Neste momento da entrevista, foi possível sentir uma certa 
amargura na fala da curandeira Maria do Carmo, pois ela contou que 
nesse período quase ninguém a procurou para que realizasse curas, 
mesmo não cobrando nada pelo “serviço.” De certo modo, essa reação 
pode ser interpretada como sendo parte de uma disputa pelo campo 
(BOURDIEU), mágico-religioso do qual a curandeira é integrante 
e evidencia, consequentemente, uma negação a outras formas de 
exteriorização da fé ou da magia, que não se realizem por meio das 
suas representações, no caso, por pessoas que não sejam curandeiras.

De inicio, acreditamos que seria difícil a curandeira Maria 
do Carmo descrever as suas rezas, mas ela não mostrou nem uma 
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resistência para dizer quais rezas utiliza para as curas, ou até mes-
mo, para empreender alguma viagem. Para curar mal-olhado,

Se for o mal de monte tem outras palavras; se for 

mal de olhado, a cura de mal olhado é outras pa-

lavras, ai se diz assim: - Faz o pelo sinal da cruz, se 

for um olhado de uma criança ou seja lá de quem 

for. Manoel o que tu tem, que grande olhado mal 

comungado seja retirado para as ondas do mar sa-

grado, assim como a minha mãe Maria santíssima 

deu seu pronto filho. Ele ficou sã e curado, das suas 

cinco chagas a retire: inveja, mal olhado, ramo de 

quintura, ramo de frieza ramo do ar, ramo do tem-

po, ou seja qualquer parte do corpo e ai a pessoa 

pede que retire aquela inveja, retire aquele mal 

olhado daquela pessoa que ta ali recebendo aquela 

palavras, aquela cura. 

Para curar hemorragia,

Para curar hemorragia é assim: bota a mão na cabe-

ça da pessoa e diz três palavras: - O meu Jesus isto 

é que é sangue, sangue pois sentir, pois Jesus pois 

sem si sangue pois nas veias como Jesus pois na ceia 

sangue não seja tão forte pois Jesus pois na hora 

da morte para sempre amem. Reza pai nosso, ave 

Maria, santa Maria e oferece a nosso senhor Jesus 

cristo aquelas palavras que rezou naquela pessoa. 
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Pronto ela já fica curada da hemorragia (tavendo 

como é interessante).

Ou mesmo para se proteger das desventuras de uma viagem,

Se você for uma viagem ai você diz: Valei-me vir-

gem das virgens, mãe do superior Deus. Me livra 

dos inimigos, seja pelo amor de Deus, seja pelo 

amor de Deus, seja pelo amor de Deus, três vezes. 

Deus na frente, paz na guia, Deus que me acom-

panhe sempre a virgem Maria. (tudo isso é im-

portante num é!). E ai você pode ir para qualquer 

lugar que nada vai li persegui.

A respeito das pessoas que a curandeira Maria do Carmo afirma 
ter curado, ela não omitiu nem uma figura importante da cidade, 
pessoas influentes por possuírem comércios, terras ou mesmo por 
serem políticos, o que pode ser interpretado como uma maneira de 
demonstrar e legitimar o seu “poder” diante da comunidade, além 
de reforçar sua representação enquanto figura importante para o 
contexto social. Neste ponto da entrevista, é possível perceber uma 
mudança na conduta da curandeira Maria do Carmo, mudança essa 
que ela frisou ter começado muito tempo depois que já curava as 
pessoas. Neste momento, ela relata rezas que teria feito para um 
político ou outro que a procurou em busca de votos e a quem pediu 
favores. Em sua justificativa para tais acontecimentos se limitou 
a dizer que, se fosse caso de doença não cobraria, mas como não 
era por motivo de doença, não via motivo para não ter em troca, 
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atendidos alguns pedidos. Essa “troca de favores”, reflete a condi-
ção de importância de ambos os personagens, a curandeira e o po-
lítico, que de modos diferentes, exercem representação e possuem, 
em alguma condição, poderes sobre o social.

Já, minha filha. Néquinho quando era candidato 

a vereador, “quero voto, quero voto!!” Eu disse: 

— Ola, eu vou fazer tu ganhas, mas quando tu tive-

res no teu peitinho de vereador tu vens deixa um 

café de pão. Meu filho, tem uma padaria de pão o 

povo comprando pão na padaria tu pega e vem tra-

zer um café de pão pra mim, tu vem? Eu venho, a 

pois tu vai ganhar essa era na batata. [...] Renato 

chegava aqui: — Tem voto pra mim? Eu dizia: — 

Tem voto. Tu me dais dinheiro pra comprar um 

maço de fosco, pra eu comprar um valso de velas; 

sim, vai ali no mini preço e trás, que tu não vais per-

de. Agora tem uma coisa: quando tu ganhais tu trás 

dois saco de cimento. Eu não quero antes, eu quero 

quando tu ganhas. Ele disse: — Trago mermo, eu 

trago. Ai pega o dinheiro, a Srª vai comprar as velas. 

Eu dizia: — Deixe comigo. Eu ia comprava as velas, 

rezava pra ele ganhar, ganhou. Ainda hoje espero 

pelo saco de cimento. Nunca veio deixa.

Essa atitude reforça a afirmação dita no início deste artigo 
(BRANDÃO, 1980; LOYOLA, 1989), quando da distinção entre rezador 
e curador. Ainda que a nossa entrevistada se considere curandeira, 
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seja popularmente conhecida assim, não existe uma distinção visível 
entre rezadores e curandeiros, pois estas rezas que ela admite ter 
feito para “chamar votos” não estão inseridas no grupo de rezas que 
curam e nem ela quis revelar as orações que faz nessas ocasiões. 

No que diz respeito ao conhecimento de ervas e plantas e a 
medicina popular, a atuação de uma curandeira deve ser vista como 
muito mais que uma disputa entre práticas de cura e magia e pra-
ticas medicas, mas sim como uma forma de atuação necessária em 
diversos casos do cotidiano, em especial em comunidades rurais ou 
de pouco poder aquisitivo, para proporcionar conforto e auxilio para 
pessoas que necessitavam se livrar de doenças que os acometiam.

Eu fico achando bonito, antigamente não existia Drº 

era aonde tinha uma pessoa que curava ou curador 

ou curadeira. Vai chamar o curador medico nin-

guém ouvia nem fala, [...] o povo ainda vem comprar 

aqui e todo tipo de casca de pau, casca de ameixa, 

casca e jatobá, casca de pau d’arco roxo, casca de ca-

jueiro azedo é remeidão a medicina era essa.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Mulheres como Dona Maria do Carmo devem ser vistas como 
agentes históricos que se inserem no campo do catolicismo popular 
e da pratica de diversos rituais herdados deste catolicismo popular, 
o que o ajuda a mantê-lo vivo na memória das pessoas. São pessoas 
respeitadas em seu meio social, ainda que sejam de classes humil-
des. Tem seu ofício reconhecido não só por pessoas de nível escolar 
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baixo, por assim dizer, como também por pessoas letradas e até es-
pecialistas, como ela mesma diz.

[...] em função das minhas curas, muita gente tomou 

muito conhecimento. Eu chegava no hospital, na 

maternidade, eu curava Drº, eu curava enfermeiras, 

tudo isso. Aquela Fátima de Zé Serra, uma morena 

que é enfermeira, ela trabalha ali, quando eu 

chegava lá elas dizia assim: -  Chegou a curadeira! 

Eu dizia assim: - Já vim me consulta, vocês vão me 

palhar. Era cura em todo mundo.

Os rituais de cura são uma mescla do que é “real”(sendo aqui 
considerada a enfermidade em si que necessita de tratamento) 
com o que é “ideal”(a cura rápida e barata que se desenvolve com 
aparente eficiência); ao mesmo tempo em que a curandeira canta 
ou reza as palavras que curam, outros elementos entram em ques-
tão para estabelecer o vínculo com a realidade. Os rituais de cura 
são sempre constituídos de oralidade e materialidade: o primeiro 
presente na reza e o segundo presente nos objetos que são utili-
zados como extensão da oração, sejam esses as mãos, ramos de fo-
lhas, instrumentos domésticos, panos ou outros. Os rituais de cura 
não são em sua maioria coletivos, na verdade, são momentos bem 
particulares, dos quais participam apenas a pessoa que precisa da 
cura e mais alguém que esteja na situação de auxiliar (auxilio ao 
curado ou ao curador). 
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Um preceito básico para a eficiência e permanência de um 
ritual é a existência de pessoas que o pratiquem e que acreditem 
nele e em seu poder. O ritual é como uma necessidade que a socie-
dade não consegue resolver por meio convencionais, um outro ca-
minho para aquele que não vê outra solução ao seu problema; em 
muitos casos é também complemento do que é realizado social-
mente, o que muitos podem intitular como “dar uma forcinha”, 
ser uma garantia a mais.

O interesse pelo tema dos rituais de cura tem levado a uma sé-
rie de reflexões sobre os significados e representações contidas nas 
manifestações sociais e culturais e de como estas de integram a vida 
dos sujeitos, seja por motivos religiosos, de transgressão, de transfor-
mação ou de resistência ao novo campo cultural delineado pela mo-
dernidade, um campo globalizado e interligado continuamente, que 
tende a normatizações que podem levar a perdas de singularidades.

É preciso compreender os rituais como inseridos em um con-
texto múltiplo, inscrita num campo que vai além de suas caracte-
rísticas de ritualização e comemoração, sendo pensada como parte 
integrante da cultura popular, tão intimamente ligada ao social. 
Trata-se de rituais praticados por curandeiras populares como prá-
ticas culturais seculares que, sendo trabalhadas junto com a cultura 
popular, podem levar ao entendimento de suas dinâmicas e multi-
plicidades, possibilitando ao pesquisador caminhar pelo cotidiano, 
conhecendo e desvendando seus traçados.
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O MAL-ESTAR DAS PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS 
DA CULTURA MORAL DO CAPITALISMO: 

A ESCASSEZ DA AUTORREALIZAÇÃO PESSOAL EM 
UMA SOCIEDADE PÓS-FORDISTA

Carlos Eduardo Freitas
Maria Lucia Bastos Alves

Na sociedade atual, os imperativos de autenticidade e de afir-
mação da vida cotidiana são fundamentais para a autorrealização 
pessoal de muitos indivíduos. Elementos constitutivos da cultura 
moral moderna, esses ideais confirmam sua força pela presença e 
articulação no discurso de justificação do novo capitalismo. Porém, 
há um fenômeno emocional novo produzido pela relação entre 
cultural moral e esfera econômica. O sentimento de possibilidade 
aberta de autorrealização pessoal tem dado lugar ao sentimento 
de mal-estar e perda de sentido generalizado, tanto entre aqueles 
que “fracassam” na busca por autorrealização, quanto entre aque-
les que “vencem”. Neste artigo, procuro refletir de modo ensaístico 
sobre as promessas não cumpridas do capitalismo flexível.

Antropóloga de formação e de vocação, Maria mora em 
Brasília/DF acerca de seis meses. Trabalha num instituto governa-
mental de pesquisa social e realiza atualmente um importante estu-
do etnográfico sobre a delinquência juvenil, especificamente sobre 
o tratamento institucional dos órgãos públicos para o tema da cri-
minalidade entre os jovens. Politicamente engajada e sensível aos 
dramas sociais da juventude de baixa renda, Maria – jovem, negra e 
oriunda de uma família de origem rural da cidade de Currais Novos, 
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interior do estado do Rio Grande do Norte – mas que ascendeu à 
condição de classe média urbana, não deixa de externar sentimentos 
de indignação e revolta sempre que indagada sobre o assunto de seu 
trabalho, principalmente naquilo que julga ser uma “má-fé institu-
cional” do Estado brasileiro em suas políticas de juventude. Ainda 
assim, a indignação no trabalho não esconde a também autorrealiza-
ção pessoal de Maria no exercício de um ofício, no qual se identifica 
vocacionalmente. Diz Maria que estudou ciências sociais para isso: 
atuar como antropóloga pesquisadora em projetos governamentais 
e de políticas de públicas. “Ofertar novas lentes a velhos burocratas 
que sofrem de catarata social”, responde ela em tom de brincadeira. 

Mas o aparente bom humor e o sentido de valor positivo atri-
buído ao seu trabalho não permite pressupor que Maria julgue sua 
própria vida como a materialização de seus ideais de bem viver ple-
no. Antes de se estabelecer em Brasília, Maria já havia percorrido 
pelo menos, três estados de norte a sul do Brasil, mudanças e des-
colamentos territoriais (e também sociais) decorrentes do tipo de 
trabalho que realiza. É que suas pesquisas se apoiam institucional-
mente em contratos temporários firmados com diferentes governos 
estaduais e órgãos federais, o que resulta numa grande rotatividade 
espacial a cada término ou inicio de pesquisa. Dito de outro modo, 
Maria está constantemente exposta ao risco de desemprego. E para 
neutralizar “temporariamente” esse risco, precisa mobilizar aquilo 
que o sociólogo Richard Sennett (2005) chamou de “comportamen-
to flexível”, ou seja, estar aberta a constantes transformações no 
trabalho, dentre as quais, cultivar a capacidade de se adaptar aos 
possíveis deslocamentos sociais. 
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Em termos de ação estratégica, Maria tem respondido relati-
vamente bem a essa exigência da nova economia organizacional do 
mercado de trabalho. Mas no que se refere a sua vida emocional, 
Maria teme estar experienciando uma crescente erosão de seus la-
ços afetivos de origem, além da extrema dificuldade de forjar novos 
laços sociais na atual conjuntura de seu trabalho, algo que tem sido 
fonte de preocupação para ela.  

Para Maria, sua principal dificuldade – em meio as inúmeras 
mudanças de cidade por causa do trabalho – é a de construir um 
senso de comunidade nos novos lugares onde vive. Nesses lugares 
que acabam se apresentando como verdadeiras “comunidades-
-dormitório”, construir laços afetivos estreitos é um grande desafio 
físico e emocional, pois demanda experiências intersubjetivas lon-
gas e mais ou menos duradouras, possíveis apenas num contexto de 
tempo linear e relativamente fixo, este último, “recurso” extrema-
mente escasso na vida moderna atual. (SENNETT, 2004; 2006). 

Por conseguinte, num cenário de laços afetivos frágeis, a memó-
ria da família e dos amigos mais íntimos deixados para trás, em sua 
cidade de origem torna-se a miragem mais presente. E que produz 
fortes abalos sobre a estrutura emocional de Maria. Evidentemente 
que na atual realidade de inovações tecnológicas e informacionais, 
sempre podemos recorrer à internet ou ao telefone celular a fim de 
recuperar e atualizar nossos vínculos sociais localizados em outros 
lugares. E é o que Maria, sempre que possível, tem feito. Mas que 
em meio a tantas vantagens prometidas pelas novas formas tecno-
lógicas de interação, persiste a frieza limitante e a imaterialidade da 
cultura de distância, inversamente diferente da cultura quente e de 
contato, típica nas interações face a face ou de corpo a corpo. 
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Assim, como o estrangeiro de Georg Simmel, Maria se sente 
às vezes desenraizada no mundo que habita. Como uma cigana que 
circula por diferentes territórios e culturas coletivas, mas que dife-
rentemente dos ciganos que sempre viajam em comunidade, Maria 
segue sozinha sem experimentar e atualizar substantivamente seu 
senso de comunidade forjado em seu meio social de origem. 

É bem verdade que Maria pauta suas escolhas profissionais e, 
sobretudo pessoais, motivada pelo desejo duplo de se autorrealizar 
no trabalho e de busca da relativa estabilidade financeira. Mas ao 
custo emocional de não encontrar condições objetivas e intersub-
jetivas para atualizar suas inclinações afetivas mais fortes. Daí suas 
escolhas, aparentemente refletidas, não serem plenamente sobera-
nas e livres de coerção externa, tal como insistentemente pregado 
pelo senso comum liberal de algumas novas tendências hipersubje-
tivistas da psicologia e da sociologia, sempre reduzindo os proble-
mas a uma questão de mera “autorresponsabilização” (como se os 
problemas desaparecessem automaticamente por efeito de tomada 
de consciência ou de reflexividade). 

Maria fez escolhas sim, mas escolhas “pré-escolhidas”, isto é, 
escolhas autônomas num universo limitado de escolhas objetiva-
mente possíveis. A escolha de “uma” carta em meio a um número 
determinado de cartas “numeradas”. Cartas numeradas pelas no-
vas configurações institucionais do capitalismo, que como frisou 
Sennett (2005), exigem do trabalhador, um comportamento flexível 
marcado pelo desapego ao lugar e às pessoas; e que conviva com a 
fragmentação atual da vida cotidiana e com vínculos sociais efême-
ros. Nesse sentido, Maria em sua opção pelo “risco”, acabou desco-
brindo o sentimento oceânico de estar à deriva. 



295

O mal-estar das promessas não cumpridas da cultura moral do capitalismo:
a escassez da autorrealização pessoal em uma sociedade pós-fordista

Carlos Eduardo Freitas / Maria Lucia Bastos Alves

É difícil afirmar se Maria fez a escolha “certa” ou “errada”, ela 
mesma não tem certeza disso. Mas é possível, pelo menos, conside-
rar sua dificuldade de conciliar expectativas subjetivas produzidas 
pela tensão entre disposições próprias de uma ética da vida coti-
diana e disposições de uma ética da autenticidade, por outro lado. 
Principalmente num contexto de probabilidades objetivas impostas 
pela nova configuração institucional do capitalismo1. Maria é um 
tipo ideal do principal agente social engajado pelo “novo espírito 
do capitalismo” (BOLTANSKI, 2009). Antes de tentar responder a 
isso, vamos examinar em mais detalhes os ideais de bem viver que 
alimentam as exigências de “avaliação forte” das ações de Maria. 

Sobre esse tipo ideal de agente, gostaríamos de destacar 
duas observações sociológicas que consideramos importantes. A 
primeira delas refere-se ao conteúdo moral de suas aspirações de 
plenitude. Vamos examinar em mais detalhes os ideais de bem viver 
que alimentam as exigências de “avaliação forte” de uma parte 
significativa dos agentes sociais na cultura contemporânea. Em 
seguida, faremos uma segunda consideração sociológica acerca da 
relação de afinidade eletiva possível entre os bens de avaliação forte 
da cultura contemporânea e a nova configuração institucional do 
capitalismo. Após explicitar o vínculo objetivo entre cultura moral 
e economia, pretendemos destacar as raízes sociológicas das formas 
de sofrimento emocional associadas às expectativas frustradas de 
autorrealização pessoal por meio da inserção no novo capitalismo. 

Em seu ensaio clássico, Die Protestantische Ethik und der “Geist” des 
Kapitalismus, Max Weber (2006) chamava atenção para o fenômeno 

1Ver Sennett (2006).
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de “desencantamento do mundo” e perda de sentido em decorrên-
cia do crescente processo de racionalização. Na opinião de Weber, 
com a racionalização, inicialmente observada na esfera religiosa, as-
sistimos a uma “retirada da magia” e secularização do mundo, agora 
cada vez mais tendo na racionalidade instrumental sua principal lin-
guagem de inteligibilidade das coisas. No entanto, Weber também 
considerou o crescente mal-estar produzido no plano da cultura 
ocidental que acompanhava o processo de racionalização. Isso por-
que, avaliava Weber, com a racionalização e secularização, teríamos 
esferas culturais cada vez mais pobres de significado e sentido. 

Refletindo também sobre a secularização na cultura ocidental 
moderna, o filósofo, antropólogo e historiador contemporâneo 
Charles Taylor (2005; 2010) vai se afastar do sentido weberiano de 
secularização como recuo da magia e perda de sentido, propondo 
uma outra compreensão do fenômeno da secularização. Para 
Taylor, o que se processaria nas sociedades modernas não seria 
exatamente o desaparecimento das fontes morais de sentido, mas 
de um processo de perda do “monopólio religioso” na articulação 
de fontes morais de sentido, acompanhado de uma pluralização de 
diferentes fontes morais do sentido de plenitude nas sociedades 
modernas. Desse modo, a identidade moderna apresentaria fontes 
morais múltiplas, o que daria um caráter multifacetado para a nossa 
agência humana. Em consequência, Taylor (1994, p. 126) justifica 
o uso metodológico da hermenêutica na descrição e reconstrução 
genética das fontes morais por entender que as diferentes formas 
de articulação linguística que são constitutivas do agir moralmente 
orientado na cultura moderna. 
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Aqui, nos interessa, em particular, dois importantes horizon-
tes ideais de sentido para o agir humano e que são constitutivos 
da “identidade pessoal”: a afirmação da vida cotidiana e o ideal de  
autenticidade. Dois ideais que operaram simbolicamente como “ideias-
-força” de nosso sentido compartilhado de vida plena na cultura mo-
derna. E que, ao nosso entender, fornecem a principal gramática de 
justificação moral do Espírito do capitalismo (BOLTANSKI, 2009).  

A afirmação da vida cotidiana seria uma ética caracterizada 
fundamentalmente pela compreensão compartilhada de que a 
“vida boa” se identifica com práticas intramundanas, tais como o 
trabalho, o casamento e família, todas estas, referentes a dimensões 
da produção e reprodução da vida humana. Esse ideal de vida co-
tidiana seria uma das principais fontes de autorrealização pessoal 
para o homem moderno.

Se um dia eu me tornar um fardo na vida das 

pessoas, desejo a Deus que me leve logo desse 

mundo”. É com essas palavras que uma entrevistada 

se posicionou em relação a uma velhice marcada 

pela dependência dos outros. Para ela não há nada 

mais humilhante do que viver sob a dependência 

financeira, pessoal e até emocional, ainda que seja 

de parentes. Trata-se de uma mulher forjada numa 

ética do trabalho e do dever cuja fonte de (auto) 

respeito social era “servir a família2.

2Freitas (2013).
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Além da ética da vida cotidiana, conforme já mencionada an-
teriormente, Taylor vai destacar outro importante ideal de bem 
viver compartilhado pelos modernos e que ocupa lugar especial 
em nossa autocompreensão do que significa uma vida rica de sig-
nificados. Assim como acontece com o ideal de afirmação da vida 
cotidiana, nossa compreensão a respeito do que significa uma vida 
plena de ser vivida se alimenta também em grande medida da bus-
ca por autenticidade. 

Dito de outra maneira, em nossa cultura moderna, costuma-
mos julgar o caráter de uma pessoa a partir de um conjunto de 
qualidades que ela possui (ou pelo menos acreditamos possuir) 
e consideramos importantes. Dentre essas qualidades, destaca-
mos a sua independência, sua autonomia e sua autenticidade. 
Admiramos pessoas autossuficientes, seres “capazes” de cres-
cimento pessoal e profissional, cujas realizações são tidas como 
o produto das próprias ações individuais. Também admiramos 
aqueles que não precisam dos outros para sobreviver, que não são 
dependentes, seja afetiva, seja materialmente. Não menos impor-
tante, cultivamos grande respeito por aqueles que enxergamos 
como sujeitos autênticos em suas ideias, gostos e modos de agir. 
Enfim, embora nos pareça um tanto óbvio, ser portador dessas 
qualidades constitui requisito mínimo de respeito e reconheci-
mento social nas sociedades modernas ocidentais.

Porém, nem sempre essas linguagens de autocompreensão 
fizeram parte de nosso horizonte moral de autorrealização. Se 
afastando de uma perspectiva “naturalista” diante de “bens de 
via”, Taylor assinala o caráter socialmente construído dos sentidos, 
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afirmação da vida cotidiana e ideal autenticidade, e chama atenção 
para pensar essas fontes de sentido em estreito vínculo com o 
reconhecimento e com a formação da identidade. 

Para Taylor, é na “necessidade” ou “exigência” de reconheci-
mento que encontramos o sentido intersubjetivo que alimenta a 
agência humana. Taylor defende que a importância do reconheci-
mento se verifica por sua conexão com a identidade, ou melhor, por 
ser a condição intersubjetiva da construção da identidade. A rela-
ção/vínculo entre identidade e reconhecimento é a característica 
crucial da condição humana. Isso porque a identidade tem um ca-
ráter fundamentalmente dialógico, isto é, a construção da identida-
de se processa a partir de dialogo, mediado linguisticamente, com 
o outro. Segundo essa ideia herdada da psicologia pragmatista de 
Georg Mead, a aquisição dos modos de expressão (linguagem) ocor-
rem por meio de intercâmbios com outras pessoas. Dito de outra 
maneira, a definição da identidade do agente humano ocorre em 
dialogo com nossos “outros significativos”. Por isso, a identidade, 
advoga Taylor, depende das relações dialógicas com os outros. 

Para compreender o significado e a importância dessas lingua-
gens nas sociedades atuais, é preciso reconstruir o percurso histó-
rico de desenvolvimento da sua semântica. Pois a importância da 
exigência de reconhecimento, enquanto exigência de justiça da po-
lítica contemporânea, segundo Taylor, pressupõe o entendimento 
do devido vínculo entre identidade e reconhecimento. Duas “mu-
danças culturais”, defende Taylor, foram decisivas para isso. 

A primeira delas foi o colapso das hierarquias sociais, do-
minantes até o período das sociedades do ancien regime, onde 
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“honra” e “glória” representavam os principais signos sociais de 
prestígio e respeito. Na transição das sociedades estratificadas ba-
seadas na honra para as modernas sociedades democráticas, ocor-
reu uma distinção e oposição entre honra e dignidade. A noção 
moderna de dignidade, ao contrário do caráter restrito e seletivo 
da honra, apresenta um sentido universalista e igualitário, na vi-
são de Taylor, único compatível com uma sociedade democrática. 
É importante observar que agora um dos importantes sentidos 
contidos na exigência de justiça é a demanda por dignidade. Sua 
linguagem política, consequentemente, a política contemporânea 
de reconhecimento igual. Assim, a emergência do sentido univer-
salista e igualitário de dignidade constitui, aos olhos de Taylor, a 
primeira grande mudança cultural que permite entender o víncu-
lo entre identidade e reconhecimento. 

A segunda mudança cultural foi o surgimento no final do sé-
culo XVIII de uma nova compreensão da identidade individual, um 
novo ideal de bem viver, qual seja, o “ideal de autenticidade”. De 
acordo com Taylor, o ponto de partida da noção de autenticidade 
é a compreensão de senso moral que vai se consolidar a partir do 
século XVIII. Isto é, o desenvolvimento da noção de autenticidade 
está ligada ao deslocamento da ênfase moral, que agora é identifi-
cada com o estar em contato com os próprios sentimentos. Segundo 
essa nova compreensão do sentido de vida plena, a fonte do bem 
viver está localizada dentro dos próprios sentimentos do agente. 

Como consequência, o quadro geral da cultura moderna se 
caracterizou por uma virada subjetiva e uma nova compreensão 
do agente humano, este agora entendido como um ser dotado 
de profundidades interiores. Nessa nova imagem, conforme já 
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assinalado anteriormente, a fonte do bem viver passou a ser loca-
lizado dentro de nós. 

Nas sociedades pré-modernas e estratificadas, por exemplo, 
o reconhecimento não necessitava de articulação ou politização, 
uma que vez que era confirmado de modo tácito a partir dos papeis 
sociais desempenhados. Isso ocorre porque naquelas sociedades, 
encontraríamos um tipo de identidade socialmente derivada, isto 
é, que se encontra inscrita nos papeis sociais. Nas sociedades mo-
dernas, por outro lado, com a emergência de um tipo de identidade 
interiormente derivada, observa-se cada vez mais a exigência per-
manente de articulação e politização do reconhecimento. 

Taylor defende que a transição de identidade socialmente deri-
vada para uma identidade interiormente derivada tem haver com a 
articulação de uma nova compreensão do agente humano, conjuga-
do com um também novo ideal de bem viver, o ideal de autenticidade. 
Para entender melhor esse deslocamento, é preciso compreender 
antes como se constituiu o ideal de autenticidade, precisamente, os 
seus elementos constitutivos: a noção de singularidade/originali-
dade e a noção de interioridade. 

Sobre a noção moderna de interioridade, a primeira variante 
moderna desse conceito foi articulada em bases teístas e panteístas, 
destacando-se internamente na religiosidade cristã a figura de 
Santo Agostinho. Posteriormente, outra importante articulação 
ocorreu no terreno da filosofia, via Rousseau, este, na opinião de 
Taylor, o primeiro pensador responsável pela articulação do ideal 
de autenticidade. Em Rousseau, a moralidade era identificada com 
“seguir a voz da natureza dentro de nós”. 
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Em seguida, mais uma articulação (pós-Rousseau) do ideal de 
autenticidade foi operada por Herder. Esse último nos deixou um 
tratamento crucial para o tema da autenticidade, uma vez que foi 
responsável pela imagem do agente humano como um “modo ori-
ginal” de ser humano. Dessa imagem derivou a noção de “singulari-
dade”, parte integrante da nossa consciência moral moderna.  

Desse modo, a significação moral da noção de singularidade/
originalidade se traduziu em um imperativo moral de confirmar a 
originalidade na agência. A não confirmação desse imperativo mo-
ral se traduzia em perda de sentido da vida. Nesses termos, o ideal 
de autenticidade tem como característica fundamental uma agên-
cia orientada para autorrealização no princípio de originalidade. 
Além disso, Herder articulou o sentido de originalidade em dois ní-
veis: o primeiro em escala individual, isto é, na “pessoa individual”; 
e o segundo em escala coletiva, precisamente na noção de “povo” 
(Volk). Assim, assim como o indivíduo seria dotado de uma autenti-
cidade, também o povo seria portador de uma “cultura autêntica”.  

Por outro lado, a mesma aparente “evidência” não se obser-
va sobre as condições sociais diferenciadas para a efetivação de tal 
crença compartilhada coletivamente por todos nós. Não basta você 
dizer a si mesmo ou ao outro que você é uma pessoa “autônoma”, 
“livre” e “autêntica”. Embora as palavras tenham força, nem sem-
pre as mesmas são suficientes para forjar realidades, podem no má-
ximo, reforçar ilusões e autoenganos. 

Quando isso ocorre, é preciso demonstrar nas próprias práti-
cas diárias a real força das autoimagens individuais. É nesse sentido 
que existe um conjunto de signos sociais compartilhados que nos 
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servem de quadros para julgamentos sobre o grau de autonomia, 
liberdade e autenticidade de uma pessoa. Dentre esses marcadores 
sociais, ainda destacam-se o trabalho, morar sozinho, ser o prove-
dor de uma família, cultivar uma cultura distinta e diferenciada, etc. 
É a partir dessas características externas que avaliamos os outros e 
a nós mesmos no que se refere a definições de sujeitos autênticos, 
livres e autônomos (TAYLOR, 2005).

Entretanto, esses signos sociais de autonomia, liberdade e au-
tenticidade não estão dados e muitos menos disponíveis a todos; ao 
contrário, é preciso, antes de tudo, ter acesso aos mesmos. E isso im-
plica também, condições sociais prévias (BOURDIEU, 2008; SOUZA, 
2006a). Por exemplo, não é toda forma de trabalho que se traduz ne-
cessariamente em autonomia, haja vista, a possibilidade de estarmos 
sujeitos a formas precarizadas de atividades produtivas. Além disso, 
há também aquelas profissões que gozam de pouco prestígio social 
na sociedade (empregado doméstico, lixeiro, atendente de caixa em 
supermercados, coveiro, dentre outros) e que traduzem uma hierar-
quia valorativa do trabalho compartilhada coletivamente3. 

Há também os baixos salários que impossibilitam sair da con-
dição de necessidade material imediata, condicionando o indiví-
duo a vivenciar a relação com o trabalho como “trabalho forçado” 
(BOURDIEU, 2001). Por fim, cultivar uma cultura socialmente “dis-
tinta” pressupõe, acima de tudo, cultivar uma cultura letrada ou 
pelo menos, “erudita” aos parâmetros estéticos de nossa sociedade. 
E essa condição está longe de ser universal ou universalizável, dadas 
às condições extremas de desigualdade de acesso a cultura legítima. 

3Ver Souza, 2009.
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Dito de outro modo, apenas uma parcela bastante minoritá-
ria da sociedade consegue realizar os ideais de bem viver com-
partilhados coletivamente e que são fontes geradoras de respeito 
e reconhecimento social (autonomia, liberdade e autenticidade). 
Fundamentalmente, aqueles estratos sociais que apresentam con-
dições materiais e culturais mínimas de denegação das necessida-
des, sejam estes materiais, sejam culturais. Aos que não atendem 
a tais exigências objetivas, aparentemente, resta-lhes os estigmas 
dos socialmente “dependentes” e “inautênticos”4.

Nesse sentido, gostaria de pensar como alguns ideais de bem 
viver dominantes nas sociedades modernas ocidentais podem ser 
também geradores de estigmatização social e consequente sofri-
mento emocional diante da não realização daqueles marcadores de 
respeito e reconhecimento social.  

Claro, é preciso reconhecer que se trata de expectativas so-
cialmente legítimas em nossas sociedades ocidentais, o individuo 
aspirar à busca desses ideais de bem viver (algo que vemos aparecer 
de modo significativo nas narrativas pessoais de nossos entrevista-
dos). Não somente, mas também a busca do reconhecimento social 
enquanto necessidade vital dos indivíduos e coletividades. Por ou-
tro lado, essa demanda legítima não pode servir por si mesma como 
justificativa para a imposição arbitrária e consequente violência 
simbólica sobre um grupo ou classe de agentes que não atende 
aquelas demandas por razões diversas.

4Sobre a condição estigmatizada de inautenticidade, ver Sennett (2005) e Souza (2009).



305

O mal-estar das promessas não cumpridas da cultura moral do capitalismo:
a escassez da autorrealização pessoal em uma sociedade pós-fordista

Carlos Eduardo Freitas / Maria Lucia Bastos Alves

Principalmente quando se sabe, por exemplo, que a família não 
só cumpre a função social de integração e socialização (Durkheim); 
ou é o lugar privilegiado das trocas afetivas nas sociedades indus-
triais (ARIÈS, 2006); mas também exerce o papel de imposição e re-
produção das formas dominantes de arbitrário cultural (BOURDIEU, 
2002). Que aquele possível “nivelamento social” (“agora todos po-
dem ter acesso”) dos ideais de bem viver descrito por Taylor é uma 
ilusio que mascara e torna opaca a questão acerca das “condições de 
universalização do acesso ao que exigem universalmente”, de um 
lado. E que a família constitui também um principio de distinção 
(reconhecimento e des-reconhecimento social) mobilizado pelos 
grupos ou classes de agentes privilegiados pela cultura dominante, 
de outro lado. (BOURDIEU, 2008).

Dito de outra maneira, indivíduos que não atendem a esses 
ideais de bem viver, são geralmente alvos de desclassificação e não 
reconhecimento social. Não somente, são considerados também 
sujeitos “incompletos”. O preço que pagam pelo não cumprimento 
ou discordância com aqueles ideais é o desconforto, o sofrimento 
emocional e, não obstante, a depreciação por todo aquele conjunto 
de indivíduos que atendem às exigências de reconhecimento da 
cultura legítima dominante do momento.

Portanto, a perda de um emprego, uma separação depois de 
anos de casamento, uma doença crônica que impossibilita uma vida 
autônoma e “produtiva”, a velhice, e tudo aquilo que represente a 
condição de “perda de horizonte”, para o individuo, de um estilo 
de vida digno de admiração e respeito social podem ter desdobra-
mentos altamente traumáticos e até catastróficos na saúde psíquica 
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de homens e mulheres que julgam moralmente suas ações a partir 
da vivência ou não daquelas situações pessoais. Isso porque essas 
condições representam todas elas contramodelos dos ideais de bem 
viver modernos, todos objetos potenciais de estigmatização social 
e, consequentemente, sofrimento emocional. Tudo em nome da 
manutenção da ordem social vigente. 

Adotando uma perspectiva teórica distinta, o sociólogo fran-
cês Bernard Lahire chega à conclusão parecida ao assinalar que 
fenômenos como a ilusão, frustração ou a culpabilidade são pro-
dutos da distância entre as nossas crenças e as nossas “disposições 
para agir”, ou “entre as crenças e as possibilidades reais de ação”. 
Nesse sentido, quando as pessoas mobilizam discursos tais como 
“não quero ser um fardo”; “eu me sinto um inútil”; “não consigo 
viver sem trabalhar”; estão, em certa medida, verbalizando, isto é, 
pondo em palavras suas representações sobre o que é o “bem viver” 
e acerca do que é uma “vida indigna”.

Lamentavelmente, muitos de nossos colegas sociólogos e psi-
canalistas, levados por um ranço para com a categoria moral – tal-
vez causado por uma confusão entre moralidade e moralismo – têm 
dado pouca ou nenhuma atenção para os sofrimentos emocionais 
(baixa autoestima, sentimento de fracasso, vergonha, frustração, 
ressentimento) produzidos pela incapacidade de realização plena 
do que é entendido socialmente como valor pessoal.

Com efeito, a questão do reconhecimento social no mundo 
moderno é indissociável também daquilo que poderíamos chamar 
de busca por autenticidade. Ser visto e se sentir original ou singular 
é parte integrante do nosso horizonte de autorrealização pessoal. 
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A respeito disso, Lahire (2006), define o ideal de singularidade 
individual em termos de “desejabilidade coletiva”, como algo que 
se julga importante e se está disposto a agir para afirmar e confir-
mar a “verdade” de tal crença (compartilhada coletivamente) na 
originalidade de cada um de nós. Mas que é percebido quase sempre 
por todos como um desejo que emana de dentro, como uma poten-
cialidade de nossa suposta “natureza interior”. Não somente, essa 
demanda por autenticidade vai (estar) imbricada diretamente nos 
processos de distinção cultural.

A dificuldade em se perceber esse aspecto ideológico da au-
tenticidade deve-se, dentre outros, também ao fato de que o sen-
tido de que somos ou podemos ser seres originais ou singulares 
não configura apenas uma ideia, mas que está inscrito mesmo nos 
nossos corpos e em nossas emoções pessoais.  Se sentir “original” 
e “único” é concreto e significativo demais para o homem moder-
no. E esse sentimento reforça imagens e julgamentos acerca da 
importância de nossa existência individual nessa vida povoada de 
seres e espécies “semelhantes”. 

Ora, apesar dessa massificação humana, podemos dizer a nós 
mesmos e ao mundo que somos seres importantes e que, por isso, 
merecemos respeito e reconhecimento. Do ponto de vista psicana-
lítico, parece evidente o que está em jogo (de vida e morte) aqui, 
dada a necessidade de originalidade – principalmente na teoria da 
economia das pulsões de vida e de morte. Por isso, a dificuldade que 
encontramos em desnaturalizar e resgatar o caráter histórico de tal 
“Doxa”, ainda que a história das crenças cultivadas nas sociedades 
tradicionais confirme o aspecto estritamente recente (a partir do 



308

O mal-estar das promessas não cumpridas da cultura moral do capitalismo:
a escassez da autorrealização pessoal em uma sociedade pós-fordista

Carlos Eduardo Freitas / Maria Lucia Bastos Alves

século XVIII) e moderno da desafabilidade coletiva na afirmação da 
autenticidade (TAYLOR, 2011).

É claro que não estamos, com  isso, negando a existência efe-
tiva de práticas, modos de pensamento e gostos diferenciados em 
nossa sociedade. Mas apenas assinalando que essas diferenças e 
particularidades interindividuais são o produto mesmo de proces-
sos simbólicos de distinção cultural operados pelos próprios indiví-
duos, e incitados estruturalmente pela cultura legítima dominante 
(a crença compartilhada coletivamente no ideal de autenticidade). 
É esse pano de fundo objetivo mais ou menos universal que a retó-
rica da singularidade e o culto da biografia autêntica tornam opaco. 
Em outro texto, procurei demonstrar como esse ideal de autenti-
cidade se materializa na dinâmica de acumulação do capitalismo e 
diferentemente entre as classes sociais5.

Refletir sobre essa dimensão do poder e dominação nos 
ideais de afirmação da vida cotidiana e da autenticidade não sig-
nifica neutralizar os efeitos de “positividade” social (individual e 
coletiva) existente nesse ideal de bem viver “moderno”, mas de 
exercitar um olhar mais realista e crítico diante das nossas repre-
sentações ideais de vida digna. 

Convém assinalar também que o mundo do trabalho nos dias 
de hoje, marcado por um novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI & 
CHIAPELLO, 2009), a ênfase é dada na flexibilidade das organizações6. 

5Ver Freitas, 2013; e Boltanski e Chiapello, 2009, p. 440-445.
6Sennett (2006).
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Como consequência, é possível perceber mudanças significativas 
que transcendem a esfera interna do trabalho.  

De acordo com Sennett (2006, p. 29-30), no capitalismo de tipo 
fordista, a burocracia representava o modelo dominante de or-
ganização institucional da empresa capitalista. Porém, para além 
da instância institucional, havia também uma dimensão subjetiva 
socialmente constituída na prática burocrática. É que a burocracia 
vigente produzia no trabalhador um sentido de mundo baseado na 
autodisciplina e na sensação de tempo linear. 

As consequências emocionais dessa forma de relação com o 
tempo do trabalho eram de importância capital na articulação de 
nossa consciência biográfica. Esses elementos permitiam aos tra-
balhadores da época planejar e elaborar suas narrativas pessoais de 
uma maneira, mais ou menos, coerente, afastando a insegurança e 
a ansiedade com relação a contingência da vida. A disseminação de 
uma forma de tempo racionalizado possibilitava aos indivíduos elabo-
rarem seus projetos de vida, suas trajetórias e dissipar expectativas 
referentes à incerteza. Nesse contexto, por exemplo, um trabalha-
dor tinha mais ou menos uma ideia de como ele deveria estar após 
trinta anos de trabalho. 

Porém, na nova configuração institucional do capitalismo, 
o tempo rígido da burocracia dá lugar ao tempo flexível das orga-
nizações em redes conexionistas (SENNETT, 2006; BOLTANSKI & 
CHIAPELLO, 2009). Como consequência emocional, sentimentos 
como desconforto, ansiedade, ressentimento e insegurança diante 
da possibilidade do “fracasso pessoal” parecem ser uma constante 
na vida de diferentes trabalhadores - faxineiros, líderes empresariais 
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que frequentam Davos, os padeiros de Boston, ex-programadores de 
IBM – todos estes, envolvidos direta ou indiretamente no regime fle-
xível que caracteriza a cultura do novo capitalismo. 

No entanto, para uma compreensão mais completa do sofri-
mento emocional produzido em decorrência da nova configuração 
institucional do capitalismo, é preciso considerar também como o 
capitalismo se relaciona com as diferentes fontes de sentido e de 
significação. Destacamos que anteriormente que a ética da vida co-
tidiana e a ética da autenticidade constituem dos bens de avaliação 
forte na cultura moral moderna. O que agora gostaríamos assinalar 
de modo mais explicito é que esses dois bens não somente cons-
tituem, conjuntamente, o horizonte moral de autorrealização dos 
agentes modernos, como incorporados pelo capitalismo em seu tra-
balho simbólico de justificação moral do engajamento econômico. 

Como descrito por Boltanski e Chiapello (2009), o capitalismo 
é internamente uma esfera pobre de significação e necessita 
continuamente de fontes de sentido que possam ser apropriada na 
retórica de legitimação da ordem econômica. Também, conforme 
descrito pelos dois sociólogos franceses, as fontes de justificação 
moral do capitalismo são externas à esfera econômica, muitas 
delas, articuladas primeiramente em contraposição ao capitalismo, 
a exemplos das diferentes formas de crítica ao capitalismo. É nesse 
sentido que os ideais de autorrealização na vida cotidiana e de 
autenticidade se articulam com o capitalismo. Eles ajudam a compor 
o conteúdo do “espírito do capitalismo” responsável por articular um 
discurso de justificação e legitimação convergente com ideais de 
autorrealização pessoal e ideais de bem comum.
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Assim, se desejamos entender de modo mais claro as formas 
de sofrimento emocional que emergem da sociabilidade capitalista, 
precisamos compreender a nova configuração do capitalismo tanto 
em sua dimensão propriamente material ou organizacional como 
também em sua dimensão cultural.     

Paradoxalmente, neste novo contexto institucional, não é 
apenas os indivíduos das classes populares que vão encontrar difi-
culdade de autorrealização pessoal em sua inserção diária na vida 
econômica. A novidade agora é que também entre as camadas mé-
dias e altas, motivadas principalmente por demandas por autenti-
cidade, vai se observar a experiência da frustração quase diária de 
não encontrar no capitalismo em sua forma atual a efetivação de 
seus ideais de bem viver.  O que tem criado as condições objetivas e 
subjetivas de aparecimento frequente de estados de anomia social 
(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p. 419-423). 

Não quero com isso ratificar o discurso que vivemos atual-
mente uma crise de valores na sociedade capitalista. Embora 
concorde que enfrentamos atualmente um problema de natureza 
moral, não acredito que isso tenha haver com o fato de não se 
obedecer regras ou condutas morais, tais como alardeiam alguns 
diagnóstico mais conservadores. 

Creio que o conteúdo da gramática moral do sofrimento emo-
cional no capitalismo flexível ou conexionista envolve outros proble-
mas. Em seu conteúdo, há uma profunda dificuldade de se confirmar 
na prática aqueles sentidos de bem viver e de dignidade do qual o 
discurso do capitalismo se apropriou e mobiliza para justificar seu 
imperativo de reprodução. Tanto a ética da vida cotidiana quanto a 
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ética da autenticidade parecem não encontrar mais um solo insti-
tucional favorável na atualidade. Nesses termos, conceitos socioló-
gicos chaves como o de “anomia social” e o de “perda de sentido”, 
trabalhadores respectivamente Durkheim e Weber se impõem como 
bastante atuais (BOLTANSKI, 2009, p. 421-423).   

Mas, voltando a busca pessoal de Maria por um sentido de 
vida plena narrada no início deste ensaio, assinalei a dificuldade de 
nossa personagem em articular uma avaliação sobre suas escolhas 
pessoais no curso de seu trajeto profissional. Frisei que era neces-
sário considerar a tensão entre as suas disposições para uma ética 
da vida cotidiana (adquirida no contexto de socialização familiar) e 
suas disposições para a ética da autenticidade como um importante 
fator de confusão existencial em Maria. Porém, conforme vimos ao 
longo do texto, há também um importante peso institucional no 
problema das escolhas pessoais de Maria.

Os ideais morais, os quais Maria cultiva e procura confirmar 
em sua prática, não estão de modo algum, descolados institucio-
nalmente da esfera econômica. Ao contrário, também são consti-
tutivos da ordem institucional do capitalismo. E mais, a própria 
ordem econômica se serve desses mesmos ideais de bem viver em 
suas estratégias de justificação normativa e de estímulo para o en-
gajamento econômico7.  

Esse dado institucional relevante é, a nosso ver, a fonte de um 
mal-estar da contemporaneidade. Na nova cultura do capitalismo, é 
cada vez mais generalizado entre as pessoas, o sentimento de deriva 

7Sobre a necessidade de justificação moral do capitalismo, ver Boltanski & Chiapel-
lo (2009); Souza (2010); e Freitas (2013). 



313

O mal-estar das promessas não cumpridas da cultura moral do capitalismo:
a escassez da autorrealização pessoal em uma sociedade pós-fordista

Carlos Eduardo Freitas / Maria Lucia Bastos Alves

e de perda de controle na condução de suas vidas pessoais. Muitos 
sociólogos se referiram a essa sensação de mal-estar produzido pelo 
sentimento de deriva pelo uso de vários termos: “aumento do ris-
co” (BECK, 2010), perda de “segurança ontológica” (GIDDENS, 2002). 
No lugar desses termos, gostaria de pensar o mesmo problema 
como uma impossibilidade de articulação de uma avaliação forte 
(TAYLOR, 2005) sobre a ação. 

É na questão de nossa capacidade de expressão e articulação 
de plenitude que reside a fonte de mal-estar na nova configuração 
do capitalismo. Embora as fontes de significação e autorrealiza-
ção sejam mais diversificadas na atualidade, na nova cultura do 
capitalismo, a articulação de um sentido de plenitude se encontra 
comprometida pela dificuldade de confirmação prática dos ideais 
de bem viver. Não porque seus signos sociais não se efetivem, mas 
porque sua satisfação tornou-se mais precária. No novo capitalismo 
flexível, até o mananger bem-sucedido está adoecendo. Na nova cul-
tura expressivista do capitalismo, os vencedores também perdem.   
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A VESTIMENTA E A MODA: 
UMA ANÁLISE DA REVISTA ESTILO

Gilcerlândia Pinheiro Almeida Nunes
Maria Lucia Bastos Alves

Este artigo é fruto de uma pesquisa no campo da moda cuja 
proposta foi compreender como acontece a formação dos gostos 
no consumo de vestimentas femininas, pensando-os como um inte-
resse comandado, em primeira instância, pelo fator externo mídia. 
Esta, por sua vez, sendo responsável pela formação de subjetivida-
des. O objetivo também foi entender como se dá a criação e divul-
gação do que será chamado de discurso de moda na mídia impressa, 
ou seja, o discurso que diz aos propensos consumidores o que é certo 
ou errado nas maneiras aceitáveis socialmente de vestir, levando em 
consideração que ser aceitável não está diretamente ligado com ra-
cionalidade, beleza ou feiura, mas com um momento, uma história, 
um discurso. A moda não conhece dos sistemas de valores, “nem 
dos critérios de julgamento: o bem ou o mal, o belo ou o feio, o ra-
cional, o irracional – ela opera aquém ou além, funciona pois como 
subversão de toda ordem [...]” (BAUDRILLARD, 1996, p. 129).

Para isso foi escolhido como instrumento de análise a Revista 
Estilo, da Editora Abril1. A Estilo faz parte da corporação da InStyle 

1A Editora Abril é uma editora brasileira, sediada na cidade de São Paulo, parte 
integrante do Grupo Abril. Fundado em 1950 por Victor Civita como Editora Abril, 
o Grupo Abril é hoje um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação da 
América Latina. Ao longo de sua história expandiu e diversificou suas operações, 



318

A vestimenta e a moda: uma análise da Revista Estilo
Gilcerlândia Pinheiro Almeida Nunes / Maria Lucia Bastos Alves

americana, sua primeira edição no Brasil foi em outubro de 2002 e 
inclui matérias sobre moda, beleza, entretenimento, entre outros, 
com publicações mensais. Os tratos dados aos assuntos; os materiais 
gráficos utilizados; a qualidade do papel; as chamadas; os anuncian-
tes; as mulheres que ilustram as capas, geralmente atrizes que estão 
atuando em novelas da Rede Globo de Televisão2; as cores utilizadas 
nas capas, além do preço3 cobrado, parecem reforçar um diferencial 
em relação a outras revistas que contêm o tema moda e são ofere-
cidas nas bancas por preços menores. Todos esses itens parecem 
constituir uma forma de seleção das leitoras/consumidoras, assim 
como o discurso escrito e visual contido em seu interior. Permeia 
toda a Revista a ideia da construção ou mesmo a manutenção de um 
estilo de vida específico, como sugere o título da Revista.

A Estilo traz em sua publicidade grifes nacionais e internacio-
nais conhecidas e reconhecidas pelo público consumidor. A Revista 
dedica-se não somente a tratar do tema moda, mas demonstrar um 
jeito de ser aos leitores, expresso de forma subjetiva, que os que não 
fazem parte desse universo podem não ser capazes de compreender 

e hoje fornece conteúdo em multiplataformas. A Editora foi escolhida por possuir 
inúmeras publicações voltadas ao público feminino: Capricho (que começou com 
fotonovelas e, em 1981, foi reformulada para temas relacionados às adolescentes); 
Manequim (a primeira revista de moda da Abril); Claudia (que, quando surge, em 
1961, focalizava a dona-de-casa), além de Estilo, Nova (versão brasileira da ameri-
cana Cosmopolitan) e Elle (versão brasileira da revista francesa homônima).
2A Rede Globo de Televisão é uma rede de televisão brasileira, fundada em 26 de 
abril de 1965 pelo então jornalista Roberto Marinho. É hoje a maior de toda a Amé-
rica Latina e a quarta maior emissora do mundo, não levando em consideração as 
TVs públicas ou estatais.
3A Revista custa 10,00 reais, mas geralmente não estampa o preço na capa.
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da mesma forma. Várias possibilidades de looks são mostradas, para 
que, de acordo com as identificações de cada leitora/consumidora, 
sejam utilizadas de forma correta.

Isto posto, e, tendo em vista a formação das representações de 
moda e a padronização dos gostos das leitoras, fez-se uma análise dos 
discursos imagéticos e textuais existentes no interior dessa Revista. 

Entende-se aqui como discurso aquele poder que subjaz em 
mecanismos infinitesimais, praticamente invisíveis e, por isso mes-
mo, penetra profundamente os indivíduos e os faz agir sem se dar 
conta do quanto estão sujeitos às imposições do meio social do qual 
fazem parte. Discurso este que vem antes da palavra, que fica en-
tre essa e o pensamento, assim como relata Michel Foucault (2007). 
Portanto, não parte de um, mas do grupo, por isso tem a força que 
tem. O sujeito altera seu ethos (modo de ser e agir) conforme o dis-
curso vigente. Destarte, o discurso simboliza o momento de uma 
sociedade de uma circunstância histórica, ou seja, o discurso como 
uma prática social de regulação, organização, normatização daqui-
lo que é socialmente aceito. “[...] sabe-se que não se pode falar de 
tudo em qualquer circunstância” (FOUCAULT, 2007, p. 9).

Contudo, compreende-se que a relação dos indivíduos com a 
moda e com os meios que fazem com que ela se difunda – as mídias, 
por exemplo – e se torne tão irresistível, não parece ser de igualda-
de, mas não se nega que haja alguma reflexão ou mesmo interação. 
Quem consome, supostamente possui uma explicação para o seu 
interesse em tal ou qual produto. Por sua vez, essas escolhas são 
frutos do gosto que é construído através das relações entre os indi-
víduos dos diferentes grupos. Ainda nesse sentido, esses gostos são 
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sobremaneira reforçados através das mídias. Portanto, consumir 
uma devida marca, produto com uma assinatura específica, é dizer 
ao mundo que conhece o espaço das relações – estilo de vida – a 
que pertence ou gostaria de pertencer. Esse espaço provavelmente 
estará pré-determinado através do que Bourdieu (2001) chama de 
habitus, ou seja, um sistema de disposições que os indivíduos adqui-
rem na estrutura social a qual estão inseridos. Nela estão presentes 
as formas de perceber e agir em grupo e concorrem para repro-
duzir uma ordem estabelecida. Dessa forma, consumir é vivenciar 
experiências estéticas e sensoriais através da aquisição de objetos 
capazes de assegurar uma posição diante dos pares.

O termo consumo, por sua vez, é pensado, neste trabalho, jun-
tamente com Lipovetsky (2007), como algo que está ligado ao desejo 
de possuir, à sedução dos objetos, ao prazer hedonista em muitos 
momentos, contudo é dependente do olhar do outro para sua con-
solidação no meio social, como objeto dotado de sentido e possibili-
dades de identificação e formação de identidades, como pensa Pierre 
Bourdieu (2007). Estas, por sua vez, apresentando uma flexibilidade 
característica da contemporaneidade, dão oportunidade para vários 
caminhos, várias escolhas de acordo com a plasticidade percebida no 
espaço social atual. De sorte que, se utiliza a ideia de consumo, não 
como algo dado, mas construído, pela pesquisa e criação do marketing 
e pela divulgação das mídias, sejam elas quais forem.

Para entender como a formação das representações de moda e 
uniformização dos comportamentos do vestir se dão nas mulheres 
leitoras da Revista Estilo foi necessário seguir alguns procedimen-
tos., os quais foram separados em fases da pesquisa. 
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Primeira fase foi marcada por leitura e análise textual e ima-
gética dos conteúdos da Revista em publicações dos anos 2008 e 
2009, que era a principal intenção e o foco do trabalho. Contudo, o 
campo empírico evidenciou a necessidade de ampliação de dados, 
para que tornasse mais clara a confirmação da hipótese de padro-
nização dos gostos. Para isso, percebeu-se a necessidade de contato 
com leitoras/consumidoras da Revista pesquisada. Ao pensar em 
trabalhar com assinantes da Estilo, surgiu então a oportunidade de 
trabalhar diretamente com figurinistas, as quais utilizavam a Estilo 
diariamente em suas práticas profissionais. 

A segunda fase foi marcada pela escolha de dois estabeleci-
mentos comerciais especializados em venda de tecidos localiza-
dos no bairro Cidade Alta4, em Natal/RN. Ambas as lojas foram 
escolhidas – Britos Retalhos e Lojas Cardozos – por representarem 
bem este tipo de comércio. Além disso, as figurinistas responsá-
veis por fazer um protótipo da vestimenta para o tecido que cada 
cliente adquire na loja demonstraram bastante experiência na 
área e utilizavam direta ou indiretamente a Estilo em suas práti-
cas, segundo observação. 

Tendo em vista a escolha do espaço ideal para a pesquisa, ini-
ciou-se a terceira fase, que foi fazer contato formal com as figurinis-
tas e falar da pesquisa. Antes de aplicar qualquer tipo de entrevista, 
foi realizada observação assistemática com o intuito de colher da-
dos preliminares daquela realidade a ser estudada. Como declara 

4Um dos mais antigos bairros da cidade de Natal localizado na Zona Leste. Possui 
uma população estimada em 7.475 pessoas. Hoje é um bairro em sua grande parte, 
área comercial, principalmente ao longo das Avenidas Rio Branco e Princesa Isabel, 
ruas estas que são loteadas por lojas e varejo dos mais variados tipos.
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Lakatos, o pesquisador pode vir a “identificar e obter provas a res-
peito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, 
mas que orientam seu comportamento” (LAKATOS, 1996, p. 79). A 
observação ainda obriga o pesquisador a ter um contato mais direto 
com o espaço a ser pesquisado, mesmo sendo assistemático, pois 
o pesquisador recolhe e registra informações sem a utilização de 
técnicas especiais, planejamento ou controle. O maior interesse é 
realmente fazer uma exploração do campo de pesquisa.

Após a observação e para complementar esta coleta inicial de 
dados e impressões, foram realizadas entrevistas do tipo semies-
truturada, contendo 18 (dezoito) perguntas, com duas figurinistas, 
uma de cada loja escolhida. As entrevistas ocorreram no próprio 
local de trabalho delas, em horários previamente marcados, mas, 
em alguns momentos, com a presença de clientes, mulheres de ida-
des e situações socioeconômicas. Foram realizadas em um ambien-
te amistoso e de confiança, por isso considera-se que ocorreu um 
bom relacionamento entre as entrevistadas e a pesquisadora, fato 
que, consequentemente, decorre para respostas espontâneas e bom 
êxito dos dados.

Na quarta fase, os resultados obtidos foram pensados e anali-
sados juntamente com o conteúdo textual e visual de todas as se-
ções de exemplares da Revista Estilo selecionadas aleatoriamente 
nas publicações, no período entre 2008 e 2009. A intenção foi avaliar 
como foram noticiadas as mudanças de comportamento nos hábi-
tos de vestir. Esse espaço temporal permitiu o contato com as cons-
truções textuais e visuais sobre moda que marcaram um ciclo de 
acontecimentos e lançamentos. 
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Durante a investigação foi possível ler os aspectos dos discursos 
que foram apresentados como forma de dizer às leitoras/consumido-
ras o que é socialmente aceito no ato de vestir, tendo em vista cate-
gorias sociais como gênero, faixa etária, tempo (dia/noite) e espaço 
(público/privado) e até onde vai a consistência desses discursos, no 
sentido de conseguir ou não atingir suas propostas. Essa leitura de-
verá ser entendida não apenas como uma decodificação de um texto 
escrito ou de imagens, mas, principalmente, será considerada a for-
ma com que as mensagens são direcionadas às receptoras.

A REVISTA ESTILO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO

Pensando na intervenção de profissionais do campo da moda 
como possíveis tradutores da linguagem oferecida pela Revista 
para suas leitoras/consumidoras, foram realizadas observações 
assistemáticas e entrevista semiestruturada qualitativa com duas 
profissionais figurinistas, que trabalham nas lojas de tecidos Britos 
Retalhos e Lojas Cardosos (lojas que representam bem o universo 
da venda de tecidos na cidade de Natal/RN) e utilizam a revista 
como ferramenta de trabalho direta ou indiretamente. A entre-
vista continha dezoito questões todas direcionadas à atividade da 
figurinista e o que pensava sobre a Estilo. Através da fala delas, foi 
possível compreender qual a importância dessa Revista para o dia 
a dia em seus trabalhos e qual o olhar da clientela que elas aten-
dem em relação a essa mídia. 

Ambas as figurinistas trabalham em lojas especializadas em 
tecidos e seu trabalho consiste em desenhar, no ato da compra, um 
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modelo, ao gosto do cliente, para o tecido adquirido. As primeiras 
conversas aconteceram como uma forma de aproximação e explo-
ração do campo a ser pesquisado. As figurinistas foram observa-
das e entrevistadas em seu local de trabalho tanto, da Loja Britos 
Retalhos quanto das Lojas Cardosos, lojas que foram escolhidas por 
utilizarem a Revista pesquisada como um instrumento de trabalho 
para suas figurinistas. À recepção, tanto de uma figurinista quanto 
da outra, foi calma e agradável. Demonstraram paciência e interes-
se em responder às perguntas quando foram entrevistadas. O único 
empecilho que fez com que fosse gasto mais tempo nas Lojas foi o 
fato de elas precisarem atender aos clientes. Escolhi chegar antes 
de começar o expediente, para ter um pouco mais de tempo e poder 
conversar mais sobre a prática delas. Ao todo fiz cinco visitas a cada 
Loja no mês de novembro de 2009, sendo que somente na última 
realizei a entrevista do tipo qualitativa semiestruturada. Essa foi 
gravada com a devida autorização das figurinistas. Nos primeiros 
encontros, aproveitei também para vê-las atendendo, escutar os 
pedidos dos clientes, seus questionamentos, decisões e o resultado 
final das propostas de modelos. Foi um período muito rico obser-
var, na prática, as solicitações dos modelos e ideias da Estilo para a 
feitura de modelos e confirmar que realmente aquela Revista tinha 
um poder de persuasão ou de sedução em relação às consumidoras 
as quais, muitas vezes, não eram exatamente leitoras. 

Tendo em primeira instância observado a quantidade de 
exemplares da Revista à disposição dos clientes na Loja Britos 
Retalhos, as perguntas serviram apenas para confirmar a influência 
da Estilo na construção das formas aceitáveis socialmente de vestir 
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dos clientes. Parecia, desde então, claro que a Estilo tinha um lugar 
privilegiado na escolha da figurinista ou da loja em questão.

Ao mesmo tempo em que eu conversava com Juliana5, figuri-
nista da Britos Retalhos, participei do atendimento a uma cliente 
logo em nosso primeiro encontro. Mesmo aparentemente não ten-
do sido utilizado mídia ao observar todo o processo e ver as pergun-
tas da figurinista à cliente percebi que, em todo discurso, os termos 
utilizados se aproximavam muito do que é lido na Estilo e foi isto 
que direcionou o modelo que a cliente aceitou. Logo a princípio 
Juliana perguntou se ela queria um modelo “abonecado”. A cliente 
não compreendeu e questionou o significado. Ao saber que lembra-
va jovialidade, preferiu não arriscar, entretanto, o resultado final 
acabou sendo o tipo “abonecado” sugerido no início.

Pensando em leituras possíveis sobre o discurso como uma 
prática social de produção de textos, percebeu-se que todo discurso 
é uma construção social. Dessa forma, não é individual, mas coletivo 
e só deve ser analisado considerando seu contexto histórico-social e 
suas condições de produção. Destarte, o discurso reflete uma visão 
de mundo determinada, necessariamente, vinculada à do(s) seu(s) 
autor(es) e à sociedade em que vive(m), de acordo com Foucault(1986). 
Somente por esse motivo é que figurinista e cliente podem se 
entender dentro de seus interesses e produzir algo satisfatório para 
ambas. O discurso está presente nos meios de comunicação em geral 
e cada uma delas tem contato de uma forma especial.

5Tanto as figurinistas quanto outras colaboradoras têm seus nomes fictícios.
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Quando se escolhe algum produto ou, como nesse caso, a es-
colha de um modelo para uma roupa, é mais que um produto, é um 
encontro com algo com um sentido capaz de se comunicar com a 
pessoa que a adquire. Dessa forma, o ato de compra parece ser mais 
que uma cooptação do marketing, mas o resultado da aceitação ou 
melhor da harmonização de um interesse com um discurso. Isso se 
deve também à posição que se ocupa nos espaços sociais, ao gosto 
de classe que, segundo Bourdieu (1983), é determinado pelo local e 
as condições que cada um enfrenta em sua vivência. A atitude de 
escolha demarcará ou demonstrará o espaço dos estilos de vida no 
qual se encontra a consumidora. Se ela tem acesso a determinadas 
informações, isso fará com que reconheça tais ou quais sutilezas da 
comunicação com a figurinista.

Não obstante, pude ver claramente nesse e noutros encontros 
que, mesmo se demonstrando alguma autonomia, usando criativi-
dade, o espaço em que estão envoltos é totalmente demarcado por 
um discurso de moda. Este discurso, de certa forma, paira e faz com 
que figurinista e cliente não consigam sair do padrão midiático que 
é previamente estabelecido e que dita claramente o que pode e o 
que não pode ser usado. Tentar agir de outra forma, pensar que 
está livre dos parâmetros impostos pelo mundo da moda, não me 
pareceu possível na situação observada. A produção do discurso em 
toda sociedade é “controlada, selecionada, organizada e redistri-
buída por um certo número de procedimentos que tem por função 
conjurar seus poderes e perigos[...]” (FOUCAULT, 2007, p. 9). Dessa 
forma, a autonomia da escolha parece uma realidade difícil de ser 
observada, ao menos nesse campo estudado.
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Nas falas, as pessoas sempre gostam de acentuar uma coisa 
própria, de seu gosto pessoal, discurso este que podemos observar 
claramente na Revista Estilo, a qual tenta, através dos discursos es-
critos, fazer a leitora/consumidora pensar que está fazendo uma 
escolha, que o estilo é de cada mulher, quando na realidade tudo 
é posto previamente através das imagens dos figurinos montados 
para os biótipos certos e os lugares também compatíveis. 

Ao folhearmos revistas luxuosas, tem-se a im-

pressão que todas contam basicamente a mesma 

história – sobre as maneiras pelas quais se pode 

remodelar a personalidade, começando por dietas, 

vizinhanças e lares, indo até a reconstrução de sua 

estrutura psicológica, frequentemente com o codi-

nome de proposta de “ser você mesmo” (STASIUK, 

2000, p. 59 apud BAUMAN, 2008, p. 145).

Dessa maneira, o discurso que as figurinistas e as consumi-
doras da loja se embasam não passa, a meu ver, de apropriação do 
sentido do discurso expresso pela Estilo, já que o estilo pessoal não 
se comprova ante as observações feitas nos momentos de atendi-
mento nas lojas.

Eu gosto é de escolher meus modelos porque eu sei o 

que combina com meu jeito e o que fica feio eu não 

gosto de usar não. Quando eu venho a essa loja, sem-

pre peço para a menina desenhar alguma coisa. Aí eu 
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vou dizendo o que eu quero, sabe? (Depoimento da 

cliente Maria, na Loja Britos Retalhos).

Percebe-se que, na própria fala, a cliente deixa escapar contra-
dições, pois ao mesmo tempo em que diz “gosto de escolher”, está 
preocupada com os padrões especificados na sociedade em relação 
ao que combina e o que não combina com cada pessoa, ou melhor, 
com seu biótipo. Este discurso se encontra presente na grande maio-
ria das Revistas analisadas. Além disso, a cliente ainda assume que 
pede ajuda da figurinista, ou seja, não escolhe sozinha, já que a figu-
rinista, por sua vez, encontra-se totalmente imersa no mundo das 
construções midiáticas da Estilo. As consumidoras então tendem 
a imitar aquilo que está proposto. De acordo com Simmel (2008), 
os indivíduos possuem tendência psicológica a imitar e, com isso, 
proporcionam a si mesmos a satisfação de não estarem sozinhos. 
Com isso, transferem a responsabilidade de sua aparência – no caso 
das vestimentas de moda – para o outro. Sob este ponto de vista, a 
moda é imitação do que fora estabelecido sem o aval dos indivíduos, 
mas que a procura de similaridade faz cada um ser impelido para a 
imitação e, dessa forma, assegurar a adaptação e a conformidade 
social através da adoção de um jeito específico de se portar perante 
o seu grupo e a sociedade.

Quando a figurinista diz que possui assinatura tanto da Revista 
brasileira quanto da versão americana, e as lê mensalmente, de-
monstra-nos claramente o quanto a atividade dela pode estar sen-
do agida pelos discursos da Estilo. Dessa forma, o jeito de ser não, 
necessariamente, é pessoal, mas fabricado e refabricado a partir 
de pinceladas de diferentes informações, seja as que compõem o 
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habitus – que se parecem naturalizadas – ou as que são mediadas pe-
los meios de comunicação. Segundo Simmel (1967), a situação dos 
indivíduos na sociedade moderna foi caracterizada como ponto de 
inserção de vários mundos.

O encontro de cliente e figurinista talvez pudesse ser pensado 
num momento em que as formas de vestir sofrem modificações e se 
adaptam às necessidades das pessoas que a consomem. Entretanto, 
imagina-se, de outro lado, que os indivíduos envolvidos (clientes e 
figurinista) estão no mesmo espaço social e, por conseguinte, rece-
bem das mídias, seja da televisão (novelas, principalmente) ou re-
vistas, as mesmas informações. O que se pensa, o que se fala e como 
se age estão propostos previamente e não é uma forma de agir livre 
das influências do coletivo. É “uma orquestração objetiva da oferta 
e da demanda” (BOURDIEU, 2007, p. 216).

Nas Lojas Cardoso, presenciei outros atendimentos. Em um de-
les a cliente havia comprado um tecido preto para fazer um vestido 
para ir a uma festa de casamento. Ela teve que optar entre algumas 
ideias que a figurinista a apresentou nas revistas disponíveis, inclu-
sive na Estilo. A partir de então o modelo foi desenvolvido. Durante 
o tempo de espera, por volta de dez minutos, consegui interagir 
com a cliente, Dona Cláudia6. Aproveitei para fazer-lhe algumas 
perguntas sobre o que pensava da Revista Estilo, sobre as imagens 
dispostas, entre outras coisas, e ela confessou que sempre que vai 
àquela Loja manda fazer modelos de roupas “de acordo com a revis-
ta do mês”. Segue a fala:

6Nome fictício.
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Minha filha, essa revista é muito interessante. Vejo 

de cara o que eu gosto. Viu agora como foi “rapin-

dinho”? A desenhista entende o que eu quero e as 

roupas ficam lindas (Depoimento de Dona Cláudia, 

nas Lojas Cardosos).

A figurinista, por sua vez, fala, em entrevista, que utiliza a sua 
experiência como ferramenta de trabalho e que revistas servem 
apenas para os clientes tentarem expressar seus desejos.

O que eu considero minha ferramenta é minha 

criação mesmo, vem de dentro mesmo (Luciana, 

Figurinista das Lojas Cardosos).

Na verdade eu uso a minha experiência pra tentar 

entendê-las, porque muitas vezes elas não sabem 

nem o quê que elas querem. Às vezes até sabem, 

mas não sabem passar pra mim. Mas, aí, eu uso 

um pouco de psicologia (Luciana, Figurinista das 

Lojas Cardosos).

Aqui se pode perceber que a figurinista se coloca como alguém 
que é capaz de captar as expectativas das clientes e sugere também 
a necessidade de sua ajuda, a dependência de seu conhecimento 
para vestir-se bem. Não deixa claro em que se inspira ou como se 
informa sobre o que está na moda, entretanto, demonstra, em mo-
mento posterior, que utiliza a Revista Estilo para ver modelos de 
bolsas e sapatos de festa para fabricá-los. Desse modo, embora a 
Revista pesquisada não esteja bem representada na Loja na qual ela 
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trabalha, a figurinista Luciana tem contato de outras formas com a 
Revista e diz sobre a Estilo: “é uma revista muito completa”.

Qual seria o significado de “completa”? Observando a Revista 
e em conversas posteriores, foi percebido que o entendimento 
da figurinista Luciana se referia ao fato de a Revista não tratar 
apenas de moda em vestimenta, mas de vários outros campos que 
designam o que é de bom gosto ou não. É por isso que veremos, na 
fala a seguir, que ela se coloca como consumidora da Estilo, como 
já foi mencionado. 

Eu utilizo como inspiração e, na verdade, o que me 

atrai nela, assim [...] eu trabalho em outra área tam-

bém. Aqui eu sou figurinista e em casa eu tenho um 

ateliê de bolsas e sapatos (Luciana, Figurinista das 

Lojas Cardosos).

Isso me faz pensar que os consumidores das Lojas Cardosos 
também são influenciados pelo estilo da Estilo e, portanto, não são 
dependentes do gosto pessoal da figurinista, mas de toda uma cons-
trução que a própria Revista utiliza em seu discurso, como: “seja 
você mesma”, “use neste verão o que tem vontade”. Contudo, as 
pessoas são levadas a crer que têm escolhas pessoais no campo da 
moda, possibilidades de autonomia perante o mundo da moda, para 
uma coisa mais restrita, que seria uma vida distante da arbitrarie-
dade do consumo, seja de produtos ou das próprias informações 
(também produtos) que o antecedem. Nas palavras de Simmel,
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Embora em geral nosso vestuário, por exemplo, se 

ajuste objetivamente às nossas necessidades, não 

impera qualquer vestígio de conveniência nas de-

cisões com que a moda as forma: se hão de usar-se 

saias compridas ou curtas, penteados pontiagu-

dos ou largos, gravatas coloridas ou pretas. Coisas 

tão odiosas e adversas são, por vezes modernas, 

como se a moda quisesse mostrar o seu poder [...] 

(SIMMEL, 2008, P. 26).

Como discurso de moda se quer dizer uma forma mais ou me-
nos homogênea de pensar em relação ao que está na moda, o que 
se deve vestir para cada ocasião. Para isso, procurei explorar os 
materiais do campo empírico, tanto a fala das pessoas entrevista-
das, quanto os textos e imagens da revista, na medida em que eles 
representam uma produção histórica e, portanto, constitutivas de 
práticas de uma época.

Aqui não é feita uma discussão mais aprofundada sobre onde 
e como são construídos os discursos sobre moda que são incorpora-
dos pelos meios de comunicação e, através de termos que levam as 
pessoas a repetirem, nem sempre sendo reflexivas, na maioria das 
vezes sem ao menos entenderem seus significados. Mas compreen-
demos que é esta a ideia do discurso: perpassar os indivíduos ao 
invés de os fazer pensar sobre ele. Fazê-los agir de forma impensa-
da. Para isso, existe o outro como espelho e o olhar do outro como 
mecanismo de controle através das separações e rejeições, como 
discute Foucault, em A ordem do discurso (2007).
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O encontro com as figurinistas e eventualmente com as consu-
midoras me ajudou consideravelmente na construção do discurso 
sobre padronização dos gostos através da leitura da Estilo. Sem o 
contato com essa observação do encontro com a consumidora, a 
análise do discurso de moda da Revista poderia ser ineficiente. 

É interessante pensar que a Estilo é uma revista que, além de 
mostrar os produtos, oferece a localização correta de onde encon-
trá-los. Embora naquele espaço os modelos sejam copiados, não 
parece ser esta a intenção a que a Revista se propõe. Entretanto, 
ela não deixa de estar servindo ao enquadramento das mulheres ao 
mundo da moda e, mais ainda, ao estilo da Estilo. 

A Revista apresenta-se aberta com uma infinidade de possibi-
lidades, já que não possui moldes e a ideia, antes de tudo, é que se 
compre a proposta dos looks das grifes expostas. A Revista traz, ao 
mesmo tempo, a moda das passarelas de forma estilizada e a moda 
que se pode usar na vida real. É como se fosse a tradução do que é 
espetacularmente apresentado nos desfiles sazonais. Essa moda das 
passarelas poderia ser entendida como a moda conceitual, aquilo 
que demonstra os materiais, cores e formas que serão tendências 
na estação seguinte. Essas imagens são mais facilmente entendidas 
pelos profissionais de moda porque elas não são geralmente claras, 
são apenas propostas.

Como disse uma das entrevistadas:

As informações de passarela, às vezes, vêm muito 

carregadas. Daí a gente tem que pegar apenas alguns 
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detalhes e às vezes até diminuir os detalhes pra pode 

traduzir (Juliana, Figurinista da Loja Britos Retalhos).

Certamente as passarelas produzem informações dos produ-
tos que serão as tendências dos meses seguintes ou da estação se-
guinte e, “carregadas”, porque a moda das passarelas é uma moda 
conceitual e performática. Tudo é apresentado como um espetácu-
lo de onde são pescados cuidadosamente pelos produtores de moda 
o que será usado ou não.

É possível ainda pensar que a Loja Britos Retalhos (onde foi 
encontrada maior quantidade de exemplares da Estilo) possa usar 
as revistas como forma de expor suas tendências ou mesmo de mos-
trar que está atualizada com o que acontece no mundo da moda. 

À ideia da tradução das criações de moda se apresenta a di-
ficuldade de compreensão por parte da clientela que é atendida 
rotineiramente nas Lojas e a compreensão das figurinistas em rela-
ção a si mesmas como profissionais baseadas no ponto de vista de 
alguém capacitado a entender o jogo da moda e retirar dali o que é 
realmente passível de ser utilizado, seja como roupa ou acessório.

Todavia, uma entrevistada coloca a Estilo como uma revista 
capaz de ser compreendida por todos e, como sugere o próprio 
nome, dá conta de mostrar formas harmônicas de se mostrar de 
acordo com o estilo pessoal. Isso não significa apenas escolher o 
figurino da moda, mas antes de tudo conseguir compreender as es-
pecificidades ou contratempos que possam surgir, como o biótipo, a 
idade, entre outros. Vejam-se nas palavras de Luciana,
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Eu acho, [...] ela é uma revista muito boa assim até 

pra quem não entende de moda, ela ensina você se 

vestir. Ela já mostra o look ideal para o corpo. Que a 

gente tem que vê isso. Tem gente que veste qual-

quer coisa, mas eu acho que a gente tem que vê um 

pouco o estilo do nosso corpo para que a roupa se 

encaixe melhor (Figurinista das Lojas Cardosos).

A grande questão pesa justamente por ser a mídia um veículo 
de tão notável poder em relação aos consumidores que intervém de 
forma contundente nas relações de escolha e compra de produtos. 
Novamente a questão do corpo certo para a vestimenta certa. Você 
pode se vestir à vontade desde que obedeça aos critérios que estão 
dispostos, que foram pensados e decididos sem a permissão ou o 
conhecimento da leitora/consumidora, mas que ela deve respei-
tar, sob pena de sofrer sanções do coletivo, que a enxergará como 
alguém, além de fora dos padrões aceitáveis despreparada, inapta 
para a utilização das ofertas da moda.

Como quer Simmel, estar na moda 

Proporciona ao indivíduo o sossego de não perma-

necer sozinho no seu agir, [...] ela liberta o indiví-

duo da dor da escolha e deixa-o, sem mais, aparecer 

como um produto do grupo, como um receptáculo 

de conteúdos sociais (SIMMEL, 2008, p. 23).

Qualquer coisa pode mudar tudo num visual. Pode completar 
positivamente, mas pode colocar a perder toda uma dedicação e 
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reflexão. Por isso, para não errar, é mais garantido seguir as instru-
ções que estão dispostas à espera de seguidores que estarão sempre 
na moda, e serão sempre bem aceitos e terão sempre sucesso. O que 
é melhor, “sentir-se uma deusa grega”, é possível e, mais ainda, é 
“fácil”. Todavia é imprescindível que se tenha “equilíbrio e criativi-
dade” e que conheça ainda “artes plásticas”. 

Um detalhe pode dar aquele toque (indispensável) 

de elegância na composição de um look inteiro – 

ou pôr tudo a perder. Por isso combinar bem aces-

sórios e roupas é uma verdadeira arte, que exige 

bom gosto, equilíbrio e criatividade. [...] Inspirada 

nas artes plásticas, ela tem estampas que lembram 

pinceladas e respingos. São relógios perfeitos para 

quem quer produzir um visual chique, contempo-

râneo e alegre. Para você ficar mais bonita e ante-

nada (Estilo, set. 2009, p. 20).

Sentir-se uma deusa grega é mais fácil do que pare-

ce. [...] Use-os com sandálias decotadas, knot luxuo-

sas ou carteiras molengas e revele a porção Helena 

de Tróia que há em você (Estilo, out. 2008, p. 26).

Dessa maneira, sutil e próxima, as editoras da Revista colocam 
as mulheres numa situação complicada: elas são induzidas, a partir 
do momento em que a ideia principal não parece ser usar tal ou 
qual objeto, mas parecer chique, alegre ou qualquer outro adjetivo 
considerado positivo e que traga bem estar pessoal. Além disso, ves-
tir não é suficiente, mas vestir a roupa certa com o acessório certo 
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na hora certa. O que significa que estamos sempre obedecendo a 
um conjunto de regras dadas historicamente e, afirmando verda-
des de um tempo. Neste último recorte, observamos uma alegoria, 
a personagem histórica Helena de Tróia, graças ao lançamento e su-
cesso de bilheteria do filme intitulado Tróia. 

Não basta apontar as horas, é preciso dar graça aos 

looks. Com delicados pingentes e jeitão de pulseira, 

estes relógios são acessórios perfeitos para acom-

panhar regatas de malha extrafina sobrepostas ou 

vestidos dos mais variados modelos (Estilo, set. 

2009, p. 40).

Na Revista Estilo, as palavras de ordem são: “combine com 
seu estilo”, “seja você mesma”, “use e abuse”, entre outras, além 
de engraçadas e convidativas são, ao mesmo tempo, imperativas. 
Entretanto, quando as leitoras/consumidoras têm alguma opor-
tunidade de escolher, geralmente ficam presas entre dois pares 
de sapatos ou duas blusas para composição final de um look que 
se apresenta semipronto. Nesse sentido, fazer a escolha é obriga-
tório e não opcional. Todavia, é mais comum, como se poderá ver 
a seguir, looks completos em que a leitora/consumidora tem à sua 
mão não somente a vestimenta, mas os óculos, o relógio, o perfume, 
o cinto, o hidratante, a maquiagem, a sandália ou o sapato e tudo 
mais que for necessário para a composição de um estilo, o estilo da 
Estilo como se pode ver a seguir.
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Figuras 1 e 2 – As duas imagens apresentam looks Primavera/Verão 2009-2010.
Fonte: <http://revistaestilo.abril.com.br/>.

Nas figuras acima está sendo mostrado o que a Revista chama 
de look, peças que, quando juntas, formam uma combinação. 
Como fora antes mencionado, não são apenas as roupas que estão 
dispostas, mas vários outros itens são demonstrados na composição 
que não se utiliza de uma modelo para a apresentação.

Assim, as mulheres aparentemente são levadas a consumir tal 
ou qual produto de moda, e ao mesmo tempo guiadas a acreditar que 
é uma escolha subjetiva, que estão sendo autônomas. Veja um recorte 
da revista: “Antes de mergulhar nas tendências da estação, lembre-se 
que o importante é valorizar o seu perfil.” (Estilo, out. 2008, p. 50). 

Qual é seu perfil? Ou de que perfil se está falando? A consumi-
dora pode pensar que seu estilo de vestir é pessoal, mas será que 
a revista tem realmente esta ideia ou é apenas uma forma de falar 
para deixar que a pessoa que lê se envolva mais intimamente com 
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o discurso sem ressalvas, já que a própria revista sugere respeito a 
qualquer estilo? As coisas ditas são radicalmente amarradas às di-
nâmicas de poder e saber de seu tempo. Dessa forma, esse discurso 
de “seu estilo” significa estar de acordo com determinadas regras e 
expor as relações de um momento, ou seja, 

[...] um conjunto de regras anônimas, históricas, 

sempre determinadas no tempo e no espaço, 

que definiram, em uma dada época e para uma 

determinada área social, econômica, geográfica 

ou lingüística [...] (FOUCAULT, 1986, p. 136).

Numa questão da seção Radar de Moda, em resposta a uma lei-
tora, a Revista oferece quatro sugestões de estilos de óculos que 
“estão em alta” (de acordo com a revista) e que podem ser usados 
de acordo com tipos específicos de formato de rostos. Nessa pers-
pectiva quem escreve o texto, ao mesmo tempo, enquadrinha a lei-
tora/consumidora em apenas quatro opções de óculos e não mais 
que quatro. Sendo assim, tudo pode dentro das possibilidades ofe-
recidas pelas tendências da estação corrente.

A Revista vende a ideia do: a escolha é sua; se você quiser parecer 
elegante, jovem e descontraída. Quem não quer boas qualidades rela-
cionadas à sua forma de aparecer, à sua personalidade? Mesmo que 
essa personalidade seja forjada em algum nível pela formatação 
midiática das ofertas de possibilidades. A moda não deve ser sepa-
rada da estetização da pessoa, de como ela se mostra, pois, anterior 
ao gosto, é a produção do próprio gosto, através de todas as in-
fluências estéticas com que se tem contato e que se dão geralmente 
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através da publicidade midiática. Como quer Lipovetsky, “[...] a 
publicidade é um discurso de moda, alimenta-se como ela do efei-
to choque, de minitransgressões, de teatralidade” (LIPOVETSKY, 
1989, p. 187). Nessa direção, ao mesmo tempo em que as marcas 
utilizam criatividades para se colocar num mercado competitivo, 
a publicidade é alegre e conceitual. Alimenta-se da produção de 
ideias sobre os produtos.

A mídia impressa vinha tomando um grande espaço na socie-
dade e, a partir dos anos 1980, vem tendo seu ápice e servindo cada 
vez mais às consumidoras no que tange construir, com inteligibili-
dade, sua identidade nas relações com o vestir, por exemplo.

As revistas de moda e a imprensa em geral começam 

a assumir um papel muito mais inovador ao fornecer 

diretrizes de bom ‘senso na moda’, e proliferam os li-

vros sobre como descobri um estilo pessoal (LAVER, 

1989, p. 277-278).

No Brasil, o mercado de revistas como o de bens culturais, as 
telecomunicações e a publicidade começam a ganhar força, prin-
cipalmente no período de 1960 e 1970. Mesmo que o país estivesse 
vivendo um período político de Ditadura Militar (1964-1985), esse 
setor se desenvolveu consideravelmente. A censura característica 
da época não incidiu diretamente nos setores, mas nos produtos, 
como livros específicos, peças teatrais entre outros. Nas palavras 
de Renato Ortiz, “[...] o ato repressor vai incidir sobre a especifi-
cidade do produto” (ORTIZ, 1994, p. 119). Graças à exportação de 
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maquinários e à fabricação própria de papel, tanto a quantidade 
quanto a qualidade das revistas sofrera uma modificação positiva. 
Por sua vez, o setor de publicações se diversifica cada vez mais “[...] 
com o surgimento de públicos especializados que consomem pro-
dutos diretamente produzidos para eles” (ORTIZ, 1994, p. 123). 

Como se pode (ver), a Revista Estilo vem servindo a esse pro-
pósito, afinal a moda ditada por ela se propõe mais atual, “antena-
da” com todas as novidades do mercado e direcionada às mulheres. 
É a moda que veste as atrizes e apresentadoras de televisão, prin-
cipalmente da Rede Globo de Televisão. É, praticamente, usar o 
que as celebridades usam e não somente o que os personagens das 
novelas, filmes ou seriados de televisão vestem. É, antes de tudo, 
identificar-se com o mundo através do vestir. 

As capas da Estilo, seguidas dos comentários feitos pela editora 
chefe de cada número da revista, servem bem a este propósito. Veja 
a capa da Estilo de abril de 2009 sobre Débora Bloch, que atuou na 
novela das vinte e uma horas, da Rede Globo de Televisão, Caminho 
das Índias. Mostra-se “muito charmosa, a atriz é super estilosa e 
sabe muito bem o que lhe cai bem” (Estilo, abril 2009). Com essas 
palavras a editora, ao mesmo tempo, propõe uma personalidade po-
sitiva para a atriz e relaciona instantaneamente essas característi-
cas positivas com o padrão Estilo de ser e, por sua vez, é ampliado às 
leitoras/consumidoras que certamente se sentirão mais próximas à 
celebridade apresentada como pessoa real.
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Figuras 3 e 4 – Imagem à esquerda: ensaio com a atriz Débora Bloch. 
À direita: capa da Revista Estilo de abril de 2009. 
Fonte: <http://revistaestilo.abril.com.br/>.

Nas imagens apresentadas a seguir, da jornalista Patrícia 
Poeta, retirada da Estilo de julho de 2009, mais uma vez uma pes-
soa conhecida e reconhecida por todos como uma imagem de mu-
lher, profissional, sofisticada nas palavras da editora:
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Linda, simpática e dona de um estilo que eu adoro, 

feminino, comportado e elegante. Seu estilo passa 

bem longe de decotes profundos, roupas curtas ou 

justas e desde quando fez sua estréia no Fantástico, 

seu figurino é um sucesso. Ela passa seriedade e 

credibilidade através de suas roupas sem a neces-

sidade de estar sempre de terninho. É elegante a 

moça! (Estilo, julho 2009).

Figuras 5 e 6 – Imagem à esquerda: ensaio com a apresentadora de Telejornal
Patrícia Poeta. À direita: capa da Revista Estilo de julho de 2009.
Fonte: <http://revistaestilo.abril.com.br/>. 
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Aqui pode-se perceber a relação da personalidade com a roupa 
que se veste. Além de a celebridade possuir um visual “comportado 
e elegante”, ela conta com um “estilo” de vestir apropriado para 
seu tipo de trabalho (apresentadora de telejornal), por isso é 
admirada e deverá ser motivo de inspiração para a vestimenta das 
mulheres da Estilo neste mês de julho de 2009. Provavelmente no 
mês seguinte a proposta será outra, mas o que importa? A pessoa 
com o estilo da Estilo deverá estar preparada para as rápidas 
mudanças das formas de vestir, já que a Estilo é a ligação dessas 
mulheres com o mundo da moda, um mundo de transformações 
bruscas e muitas vezes inexplicáveis. Um dia é chique usar tal 
peça, tal calçado ou tal maquiagem; no outro é completamente 
(démodé). Dessa forma, a Estilo é o guia de estilo da mulher que 
segue as tendências apresentadas mensalmente, como a Revista 
se propõe, com uma seção assim intitulada. 

A Estilo impõe sorrateiramente, assim como outras mídias, 
padrões, modelos para serem seguidos pelo público consumidor. 
As mulheres que fazem parte do grupo das leitoras/consumidoras 
sentem-se impelidas a se adequarem no mundo produzido pela 
Revista ou a cederem, desapercebidamente, aos apelos contundentes 
e incansáveis. O discurso de moda oferecido pela Estilo e pela mídia 
em geral faz parte da cotidianidade da leitora/consumidora. Sua 
voz também está presente na prática da construção daquelas ideias. 
Na compreensão de Foucault (1986), há inúmeras vozes falando 
num mesmo discurso e que também se refere a muitos outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo no qual cada indivíduo está inserido, onde os habitus 
são construídos no decorrer das vivências com seus pares são prer-
rogativas de estilos de consumo comum, mas não de maneira fixa e 
intransponível. Podem sofrer alterações nos padrões estabelecidos 
a partir da reflexão dos indivíduos sozinhos ou coletivamente, gra-
ças às informações que cada um tem ao seu alcance advindas dos 
diferentes meios de comunicação. Mas, em que medida essa refle-
xão e as possibilidades que são oferecidas libertam os indivíduos 
das inevitáveis e constrangedoras teias sociais em que se vive, tanto 
mais alienadamente quanto menos delas se dão conta?

Ao comprar uma nova peça para compor o guarda-roupa não 
se reflete sobre o processo de construção simbólica ao qual aque-
le objeto foi submetido. Pode-se até compreender o processo de 
fabricação, dar conta das fases que o produto tem que completar 
da matéria prima até sua confecção final, mas não é comum se 
refletir sobre o que o faz escolher um produto em meio a tantos 
outros não tão diferentes. 

Em que medida o gosto pessoal da escolha não está sendo me-
diado, pelo olhar do outro, ou pelo que se pensa que o outro deseja 
ou espera ver? Se é assim, o gosto realmente está embutido num 
habitus – como diria Bourdieu – que só não é determinístico porque 
pode ser questionado e alterado através das ações dos indivíduos. 
Dessa forma, são os outros que falam do eu, que objetivam uns aos 
outros, encerrando-os numa imagem tão ou mais real quanto a do 
próprio eu em relação a si.
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Arbitrariedade insólita esta, a de ver-me despojado 

de mim mesmo por efeito da imagem que os ou-

tros fazem de mim. E porque não apenas sou o que 

penso de mim, mas a imagem que os outros de mim 

constroem, acabo por me disseminar na represen-

tação dos outros, na qual me olho ao espelho para 

me reaprender (PAIS, 2007).

O ato de consumo, antes de ser pensado como escolhas livres 
da sugestão do meio e dos meios de comunicação, produtor de 
subjetividades, o que o é inegavelmente, deve ser visto como algo 
alienante, que, para se realizar, afasta antes o indivíduo da reali-
dade que o produz. 

O discurso de moda, por sua vez, assim como outras informa-
ções perpassam as mentes cotidianamente e, como todos os dis-
cursos de verdade, não são únicos, mas coexistem com outros ou 
ainda se adaptam às diferentes realidades. No período de vida de 
cada moda em particular, existem caminhos a serem percorridos 
para atingir as diferentes camadas da sociedade. Nesse decorrer, 
ela não o completa da mesma forma de sua origem. Sofre influên-
cias, muda de forma. Não se pode esquecer sua íntima ligação com 
o sistema capitalista de produção que se apropria da força de se-
dução pela novidade, da ânsia de contágio que a moda representa 
para expandir-se e, ao mesmo tempo, isolar e classificar os indiví-
duos em grupos distintos, os possuidores e os despossuídos. Dessa 
forma, à medida que atinge os espaços mais longínquos, acaba se 
transformando e, concomitante a isso, perdendo um pouco de si e 
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cavando sua própria sepultura, mesmo que possa ser temporária. 
Seu ressurgimento depende de muitos fatores aleatórios, cultu-
rais ou históricos. O renascimento da moda não representa sau-
dosismo, mas a demonstração de novas e infinitas possibilidades 
de releituras daquilo que já foi, mas também que pode voltar a 
ser. A partir do momento em que uma moda envelhece e cai no 
esquecimento, está pronta para ser revivida; já que encantou no 
passado, provavelmente encantará novamente. Sua eficácia fora 
comprovada em momento anterior. Por que não repeti-la? Cai-se 
então na ideia simmeliana de imitação e assim atingir uma finali-
dade com menor dispêndio de energia. A imitação (de algo que foi) 
se transveste de criação (novidade) e põe em evidência a memória 
social de um período. Sendo assim, quanto mais rapidamente a 
moda envelhece, mais rapidamente estará pronta para renascer 
ou ser reinventada.

Destarte, a dinâmica do consumo se constitui como um pro-
cesso de reprodução de subjetividades, mesmo que esse não re-
presente um estado de autonomia do sujeito no sentido de livre 
escolha, mas no sentido de ter que optar por uma das ofertas que 
tem posta em mãos.

Na Revista Estilo, pode-se perceber claramente esta ideia do 
escolha o que combina mais com seu estilo, sendo que as opções são 
previamente definidas, de forma que a leitora/consumidora, em 
princípio, não teria a chance de expressar sua subjetividade, seja 
em relação às diferenças climáticas nas cinco regiões brasileiras, 
seja nas peculiaridades culturais. Além disso, o que se deve usar 
tem preço e endereço certo – ao lado de cada produto anunciado 



348

A vestimenta e a moda: uma análise da Revista Estilo
Gilcerlândia Pinheiro Almeida Nunes / Maria Lucia Bastos Alves

há informações sobre a marca, o preço e a loja onde encontrá-
lo. Todavia, como propõe Retondar (2008), o ato de consumo é 
como uma adesão simbólica, em que os consumidores por meio da 
escolha dos objetos vão definindo e redefinindo suas identidades, 
mesmo num contexto bastante resumido, como é o espaço dos 
estilos da Estilo.

Talvez fosse coerente se pensar numa diluição das identidades 
locais para uma que estivesse mais apta a perpassar vários espaços 
causando o menor impacto possível. Ainda nesse sentido do não 
respeito às especificidades locais, no mundo da moda é comum a 
utilização de criações de grupos minoritários, talvez como forma 
de engajamento político – artesanatos nordestinos, adereços indí-
genas, entre outros. 

Desse modo, essas ações não deixam de representar, lembrar 
e muitas vezes incentivar o desenvolvimento econômico de seto-
res da sociedade. Afinal quem deve decidir sobre guardar ou não 
costumes antigos? Todos os grupos têm direito de ver a projeção 
de seus conhecimentos, mesmo que esses percam parte de sua 
essência no caminhar para o espaço da moda e, em último caso, 
geralmente, os produtores são mantidos excluídos do processo de 
consumo daqueles bens. 

Cada grupo tem à sua disposição aquilo que lhe cabe. O capital 
econômico funciona como empecilho capaz de regular as possibi-
lidades e consequentemente os gostos, de acordo com Bourdieu 
(2007). Dessa forma, os meios de comunicação se responsabilizam 
por construírem segmentações (Ortiz, 1994) e, através de seus 



349

A vestimenta e a moda: uma análise da Revista Estilo
Gilcerlândia Pinheiro Almeida Nunes / Maria Lucia Bastos Alves

pareceres, enquadrinham cada um em seu lugar, libertando-os da 
tirania da escolha, nas ideias de Simmel (2008).

As propostas que são veiculadas nos medias impele a com-
preender o quão conformes estão todos com as mesmas intenções. 
Seja através das imagens ou dos textos escritos, tudo parece conju-
minar para um fim comum: para a construção de um tipo de com-
portamento determinado como uma forma de regulação social que 
produz e reproduz padrões mais comumente aceitos num momento 
histórico específico. 

Levando em conta a pesquisa que foi realizada, ter-se-ia possi-
bilidades de recriação a partir daquilo que é proposto pela Revista, 
através da interpretação da figurinista e a continuação do caminho 
até o consumidor final, embora seja preciso lembrar o discurso do 
certo e do errado que paira no ar. Estar na televisão, na mídia im-
pressa, nas pessoas o que é mais importante. Cotidianamente todos 
têm acesso, ou melhor, são tomados pelos meios de comunicação, 
que atiram sobre cada um uma grande quantidade de informações.

Cada época tem seu conjunto de possibilidades concretas. 
Sendo assim, fazer pequenos ajustes nas proposições da Estilo pode 
não significar criação ou recriação, mas algo esperado. Algo que 
não muda o objetivo da Revista. Ela continua oferecendo um estilo 
a ser consumido para um público que não é fixo diante das várias 
utilizações que a Revista encontra em seu caminho. Uma leitora/
consumidora com uma situação socioeconômica confortável pro-
vavelmente comprará as indicações da Estilo e evitará os contra-
tempos de ir a uma loja de tecidos, pedir desenhos e mandar fazer 
uma roupa, salvo situações especiais. Além do que, se assim o fizer, 
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não obterá o mesmo valor simbólico das marcas indicadas. Os con-
sumidores não compram somente produtos, serviços ou marcas, 
eles adquirem imagens percebidas e essas somente acompanharão 
a consumidora se ela adquirir o produto verdadeiro, ou seja, aquele 
que está exposto no interior da revista e possui toda uma constru-
ção de um discurso legitimador, em que a usuária não é mais uma 
pessoa comum, mas uma mulher com o estilo da Estilo. Poder-se-ia 
pensar no processo de consumo como espaço de produção de sig-
nificados. Cada consumidora pretende se transformar numa pessoa 
elegante, jovem, descontraída, de bem com a vida, como propõe a 
Revista, e, ao comprar os produtos indicados por ela, passam a ser 
conhecidas e reconhecidas pelos pares.

De outra forma, como foi percebido nesta pesquisa, a Estilo 
é utilizada de maneira diferente: é inspiração para as figurinistas 
ou possibilidade de cópia quando algum cliente exige. Sendo assim, 
pode-se dizer que as possibilidades de interação entre a Revista e as 
consumidoras finais podem ser mais notáveis. Cada cliente, a partir 
de suas vivências, compartilha diferentes informações com a figu-
rinista que, por sua vez, também interage sobre o discurso da Estilo. 
O sonho de se parecer àquelas imagens de pessoas famosas, de via-
jar na imaginação, de mostrar para as outras, através do contato 
visual, entornos fantásticos sobre si pode desencadear sensações 
de prazeres no consumo inigualáveis. Afinal, “estar fora de moda” é 
“[...] condenação social à sua posição na sociedade ou na cultura de 
que participe” (FREYRE, 1987, p. 19). 
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