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RESUMO
Valério, P. H. M. (2020). O transpasse da vida em vadiação: entre a capoeira, o cavalo marinho
e o maracatu rural (Tese de Doutorado). Departamento de Psicologia, Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, SP.
A capoeira, o cavalo marinho e o maracatu rural são fenômenos da cultura popular negrobrasileira. O ato de vadiar ou brincar perpassa essas manifestações, designando o ato de praticálas. Para abordá-lo, aplica-se uma fenomenologia pertinente ao estudo de fenômenos culturais,
que se inscreve nos domínios da pesquisa qualitativa em Psicologia. Utiliza-se como referencial
metodológico a Fenomenologia Genética e Generativa propostas por Edmund Husserl (18591938). Para identificar quais são e como se configuram os sentidos vividos próprios ao
acontecimento do vadiar pertinentes às três manifestações culturais, avança-se ao descrever e
compreender a estrutura intencional essencial a elas. O foco centra-se na dimensão
intersubjetiva que se manifesta estruturalmente para as experiências de cada praticante,
incluindo a própria experiência do pesquisador que, fenomenologicamente acessada, integra o
percurso metodológico. Para cumpri-lo, realizaram-se incursões nas dimensões filosóficas e
metodológico-qualitativas, elaborando uma alternativa prática teoricamente fundamentada para
tais fins. O acesso ao fenômeno se realiza por meio da experiência prática do pesquisador e da
entrevista fenomenológica, que convida os participantes a descreverem suas vivências em
vadiar. Foram, então, selecionados aqueles mais experientes em cada manifestação cultural,
conforme o reconhecimento de suas comunidades como tais, na prática do maracatu rural e do
cavalo marinho. A respeito da capoeira, esta é articulada fenomenologicamente por meio do
contraste com resultados já obtidos em pesquisa anterior. Apreendendo-se o fenômeno na
carnalidade de seu mundo vivido, obteve-se como resultado uma forma estrutural de
transformação da existência, essencial à manifestação do vadiar, implicando desdobramentos
políticos, sociais e pessoais na vida dos praticantes. Em seguida, em contraste com diversos
estudos históricos, psicológicos, antropológicos e sociológicos, aprofunda-se a descrição e a
compreensão fenomenológica destas manifestações culturais. Conclui-se com considerações a
respeito dos resultados alcançados e dos novos campos abertos para a continuidade do
desenvolvimento fenomenológico do tema.
Palavras chave: Maracatu Rural. Cavalo Marinho. Capoeira. Fenomenologia. Psicologia.

ABSTRACT
Valério, P. H. M. (2020). The Crossings of a Life in Vadiação: between the Capoeira, the
Cavalo Marinho and the Maracatu Rural (Tese de Doutorado). Departamento de
Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.
Capoeira, cavalo marinho and maracatu rural are afrobrazilian folk cultural
phenomena. The act of vadiar or “playing” crosses these manifestations, even naming the act
of practicing them. To address it, a phenomenology pertinent to cultural phenomena is applied,
one that is into the field of the qualitative research in psychology. This work uses as
methodological reference the Genetic and the Generative Phenomenology proposed by Edmund
Husserl (1859-1938). So that we can identify which are and also how the living meanings of
the “vadiar” configure themselves, this work aims to describe and comprehend the intentional
structure which is essential to them all. The focus will center itself on the intersubjective
dimension which estruturally manifestates itself to each practioner experiences, including the
researcher’s own personal experience, one which, once phenomenologycally accessed,
integrates the methodological path. To fulfill the goal, incursions on philosophical and also
qualitative methodological dimensions were made, elaborating that way an alternative
observance theoretically grounded to achieve the purpose. The access to the phenomenon is
made throughtout the reseracher’s practical experience and through the phenomenologycal
interview, which invites the participants to describe their own experiences and the way they
occurred. After that, were selected those more experienced (seniors) in each cultural
manifestation, being this seniority recognized by their communities when considering the
maracatu rural and the cavalo marinho. When dealing with capoeira, this manifestation is
phenomenologically articulated by contrastating its results with other results formerly achieved
on a previous research. By aprehending the phenomenon on the body and flesh of its lived
world, we are able to obtain, as a result, an structural form of a “transformation of the being”,
something essential to the “vadiar” manifestation, which implies on political, social and
personal developments and ramifications on the practitioner’s lifes. Then, in contrast with many
historical, psychoanalytical, anthropologycal and sociological studies, we deepen the
description and phenomenological comprehension of these cultural manifestations. This work
concludes itself with considerations about the achieved results and new open fields for the
continuity and phenomenological development of the subject.
Keywords: Maracatu Rural. Cavalo Marinho. Capoeira. Phenomenology. Psychology
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1

INTRODUÇÃO
Este trabalho nasceu do encontro entre as experiências do pesquisador como capoeirista,

suas pesquisas fenomenológicas sobre capoeira e sua aproximação como aprendiz das
manifestações culturais nele tematizadas: o cavalo-marinho e o maracatu rural de baque solto.
Ambas oriundas da Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco, lugar de cultivo extenso de
cana de açúcar, investido de grande e rica complexidade cultural, mas também de variados
problemas sociais, políticos e econômicos, com fortes vínculos com o passado colonial
escravista brasileiro (Carvalho, 2017; Ferreira Filho, 2012). Contudo, esse encontro não teve
seu início em Pernambuco, mas, antes, na cidade de São Paulo-SP. Até então, sobre essas
manifestações eu havia somente visto breves filmagens que me chamaram muito a atenção no
que se refere aos jogos de corpo, maliciosos e alegres, na perspectiva de um capoeirista. Fui,
então, informado por um amigo da atividade de um grupo de estudos práticos em cavalo
marinho, do qual faço parte até os dias atuais: O Boi da Garoa. Minhas primeiras intenções
foram motivadas por uma combinação de encanto com desejo de experimentar sua
musicalidade, alguns movimentos de dança e jogo que julgava ter alguma proximidade com a
capoeira, podendo, assim, enriquecer sua prática. Entretanto, me envolvi mais com essa
manifestação cultural testemunhando, por meio das oficinas com os variados mestres de
Pernambuco promovidas por esse grupo, a enorme complexidade dessa brincadeira,
despertando ainda mais meu interesse por ela como aprendiz. A partir disso e junto de outros
integrantes do grupo, foi empreendida uma viagem rumo a Pernambuco no ano final do ano de
2011 para ver de perto a brincadeira como ela é realizada por quem realmente a vive e
manifesta.
Em linhas gerais, o cavalo marinho é uma espécie de teatro-dança de rua. Suas figuras,
equivalentes a personagens, executam cenas do cotidiano daquela região em suas dimensões
sociais, culturais, fantásticas e religiosas (Acselrad, 2013; Laranjeira, 2017, 2018; Murphy,
2008). Esta manifestação cultural tem sua constituição histórica e social realizada no processo
da escravidão dos negros no Brasil, no corte de cana de açúcar e no sincretismo com matrizes
culturais indígenas e portuguesas (Acselrad, 2013). Continuemos com as descrições das
manifestações culturais, procurando fornecer apenas um panorama geral das mesmas sem
pretensão de delinear uma versão mais completa ou “correta” da estrutura de suas performances
e rituais, que são muito mais complexas e variam de estilo para estilo, de grupo para grupo, de
região para região. O intuito é apenas descrever os primeiros realces da dimensão vivencial
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destas práticas para, desta forma, adentrar no processo pelo qual se chegou ao objetivo desta
pesquisa.
Retornando para a dimensão histórica e performática do cavalo marinho, foi exatamente
neste ponto que, por um lado, em certo sentido “técnico”, estético, musical entre tantas outras
características, foi possível notar ainda mais as enormes distâncias entre a capoeira e o cavalo
marinho, manifestações culturais radicalmente diferentes, de fato. Mas, por outro lado, em um
plano mais sutil, outras semelhanças com a capoeira chamaram a atenção, algo materializado
de modo íntegro entre as dimensões gestuais, lúdicas e estratégicas destes folgazões,
sambadores ou brincadores, como são denominados seus praticantes. Ainda em sentido mais
superficial, destacava-se, por exemplo, figuras – personagens – como o valentão e o soldado:
em seus enredos, há cenas de luta nas quais se executam as chamadas rasteiras ou corta-capins.
Em vídeos de sambadas das décadas de 1990, até mesmo os rabos de arraia são possíveis de
se testemunhar em tais performances, em variados sentidos lúdico maliciosos1. A disposição e
expressão corporais dessas figuras, bem como o jogo improvisado próprio aos seus atos cênicos,
se assemelham discretamente à ação corporal e gestual do capoeirista, principalmente daqueles
mais velhos, ou mesmo mais novos, se menos influenciados por transformações técnicas e
estilísticas mais esportivas e contemporâneas. Outro aspecto que se destacou foram os relatos
de folgazões mais experientes sobre os tempos da bocada quente: os figureiros (atores)
costumavam derrubar, de fato, com essas rasteiras, outros brincadores, chegando também a se
valer de outras artimanhas perigosas, disfarçadas maliciosamente em meio aos atos cênicos.
Com relação às rasteiras e outras artimanhas próprias aos diálogos maliciosos e cômicos
improvisados entre as figuras, não raro envolvendo também o público e os demais brincadores,
usa-se o termo muganga ou pantinho para designá-los. Trata-se de um modo pessoal do
brincante se expressar e, simultaneamente, demonstrar qualidade e perícia na execução da
dança, dos gracejos, dos diálogos e das cenas (Acselrad, 2013)2. Essa perícia maliciosa indicou
significativas semelhanças com a experiência de vadiação, principalmente no que se refere a

1

Rabo de arraia é um golpe característico da capoeira que basicamente consiste em girar o corpo de
modo a erguer uma das pernas, também em giro, na direção do outro, com ou sem o apoio das mãos
no chão, a depender do estilo de capoeira em jogo. Os vídeos mencionados são do pesquisador John
Murphy (2008) citado neste trabalho. Ele disponibiliza gratuitamente seus materiais audiovisuais para
consulta no seguinte link: https://jazz.unt.edu/murphy/brazil. Os movimentos próximos aos da
capoeira estão realizados ludicamente, estão localizados, por exemplo, na segunda parte da sambada
realizada em 1991 pelo mestre Inácio Lucindo, na cidade de Condado, entre os tempos 36:50s e 37:10s.
2
A autora, em seu livro citado neste trabalho, dispõe de um rico material audiovisual com performances
de brincadores, suas danças a atuações como figureiros, sendo possível testemunhar estes aspectos
citados do brincar.
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capoeira angola, compreendida como mais vinculada com as raízes e tradições negro-brasileiras
(Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020).
Desse modo, no cavalo marinho, esse expressar-se também é um saber: “refere-se à
expressividade pessoal e às diferentes maneiras que se tem de transformar em beleza e graça,
as possibilidades contidas no momento presente, sob a forma de trejeito, mandinga, munganga
ou gracejo” (Acselrad, 2013, p. 137). Do ponto de vista da capoeira, segundo capoeiristas mais
experientes, é exatamente esse expressar-se pessoal da malícia e da ginga, que é o traço
distintivo entre um capoeirista e um jogador ou praticante, que apenas repete habilidades
incorporadas de forma reprodutiva (Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020). Desse modo, é
indispensável para o ato de “botar figura” no cavalo marinho, o agir com graça implicando
pantinho: “existe na graça um prazer de desmontar, surpreender, transformar o público”
(Acselrad, 2013, p. 137). Esse prazer, no cavalo marinho, comparece com ou sem rasteiras, em
jogos dialógicos no plano da oralidade ou em outras tramas cênicas, manifestos nos
acontecimentos da surpresa, da transformação de uma circunstância desfavorável. No plano
fenomenológico dos sentidos vividos, encontram-se correspondências com o jogo da capoeira,
que dispõe destes mesmos acontecimentos: embora de forma estética, técnica, ritual e musical
bastante distintas, à sua maneira, desmontar, surpreender e transformar corporal e gestualmente
uma circunstância intersubjetiva, é essencial à capoeira (Valério, 2014; Valério & Barreira,
2015, 2020).
Também por uma perspectiva fenomenológica, o prazer é estruturante a tais
acontecimentos, tendo como dimensão fundamental, no caso da capoeira, um sentimento
capoeira: uma qualidade afetiva não redutível a qualquer prazer ou alegria genéricos, revelando
não

só

uma

“tonalidade”

específica,

mas

uma

disposição

subjetivo-corporal,

consequentemente, uma forma particular de sentir, de perceber o outro e se mover com ele
(Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020). Esse sentir é inseparável de todas as dimensões
corporais daquele que joga, sendo ele mesmo o próprio movimento ou ação do capoeirista:
porventura beirando ao transe, ele é intensa e existencialmente importante em sua vida e,
quando não, crucial (Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020). Dessa forma, ele é também
inseparável de um estilo político e social de manifestação do capoeirista, tanto na prática do
jogo da capoeira propriamente dito, quanto em outras esferas da sua vida cotidiana, perfazendo
um habitus capoeira histórica e culturalmente configurado (Valério, 2014). Tal qualidade
específica do prazer, paixão ou amor pelo brincar, é igualmente condição de possibilidade para
estas brincadeiras pernambucanas, como se poderá ver neste trabalho. Nesse sentido, esta
experiência criativa é algo que dispõe de um alcance transformador na vida das pessoas,
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envolvendo um complexo processo social de subjetivação. De diferentes modos, tal alcance
existencial dessas brincadeiras comparece em Acselrad (2013), Laranjeira (2017, 2018),
Murphy (2008) e, no caso do Maracatu Rural, em Amoras (2018), Estrada (2015) e Garrabé
(2010).
Chegando a Pernambuco, na Zona da Mata Norte, em diferentes cidades, pude
testemunhar algumas sambadas e apresentações de cavalo marinho mais resumidas – uma
sambada tem duração mínima de quatro horas, embora o tradicional seja de seis em diante.
Entretanto, fui informado também sobre o acontecimento dos ensaios de Maracatu Rural. Após
inúmeros fogos disparados na cidade de Nazaré da Mata-PE, observo um cortejo de caboclos
do Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante, residente nesta mesma cidade. Organizados em
duas fileiras – denominadas cordões –, uma ao lado da outra, todos portavam em mãos porretes
de madeira, manobrando-os em dança habilidosa, usando chapéus e vestidos com camisas
coloridas de manga longa, alguns de lenço no pescoço e cravo branco preso aos lábios. O
pantim ou muganga a cada passo é notável e notar a semelhança estética, mesmo que sutil, com
a capoeira angola é inevitável de minha parte.3 Após a chegada do Maracatu no local do ensaio
– geralmente uma rua próxima do bairro no qual se localiza sua sede –, pude notar,
primeiramente com os porretes e, pouco tempo depois sem os mesmos, pantins e mugangas
delinearem sugestivamente defesas e ataques em uma espécie de dança-luta.
Do mesmo modo que com o cavalo marinho, ao se conversar mais com diferentes
caboclos e mestres, fico a par das histórias do tempo da ignorância: este termo é utilizado pelos
brincadores para designar um passado relativamente recente – entre a primeira e a segunda
metade do século XX –, em que havia conflitos entre diferentes maracatus e seus respectivos
caboclos de lança. Somente durante o Carnaval esses se vestem com suas arrumações –
fantasias – dos pés à cabeça, da qual faz parte, entre muitos outros adereços, uma guiada. Feita
de madeira resistente, medindo cerca de dois metros de comprimento e extremamente afiada na
ponta, ela é uma lança repleta de fitas coloridas, sendo, portanto, um dos componentes mais
importantes da arrumação do caboclo, ao lado do cravo branco – de função mágico-religiosa –
da gola – uma espécie de manto repleto de lantejoulas coloridas em seus desenhos, recobrindo,
do pescoço para baixo, quase todo o corpo do caboclo – e do surrão que, colocado por baixo
da gola, é vestido como uma “mochila”, o qual é feito de uma estrutura geralmente retangular
de madeira, envolta por um tecido espesso, anexando em sua parte de baixo, próximo ao quadril
3

Não se descreverá, neste momento, em detalhes toda a composição e operatividade desta circunstância,
mas apenas realçar os aspectos importantes para prosseguir no delineamento do recorte introdutório
do tema.
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do caboclo, quatro ou cinco chocalhos. Esses últimos são feitos de metal e, como sinos, batem
ritmados conforme o andar firme dos brincadores. A fantasia, entre outras peças de roupa
devidamente paramentadas, se completa com um par de óculos escuros e um chapéu. Bojudo e
repleto de fitas brilhantes muito finas, eles dão a ver volumoso “cabelo”, quase recobrindo por
completo o rosto do caboclo, mantendo apenas uma “janela” para que ele possa ter um campo
de visão adequado para brincar. Nos tempos da ignorância, segundo essas histórias, ocorriam
duelos, emboscadas e desafios entre caboclos ou mesmo entre as nações, termo que designa os
grupos específicos de maracatu. Entre estradas e engenhos de cana de açúcar percorridos
durante o carnaval, segundo muitos, havia encontros que, porventura, poderiam terminar em
confrontos com ferimentos graves ou até mesmo a morte de algum envolvido.4 Do mesmo modo
que no cavalo marinho e na capoeira, a malícia como muganga ou pantinho aparece com
múltiplos sentidos: exige saber livrar-se, seja corporalmente ou no plano mágico-religioso, das
investidas traiçoeiras de uma nação ou caboclo rival, defendendo-as, desviando-as, evitando-as
ou transformando-as de algum modo (Amoras, 2018). Nesses encontros entre caboclos, figuram
os pontos de guiada que, de modo geral, são defesas ou estocadas de lança, feitas, contudo,
dentro de um complexo diálogo gestual dançante, com variadas possibilidades: desde as mais
amistosas, passando pelas incertas, até as mais hostis, este é um momento que exige um saber
muito correspondente ao da capoeira, que basicamente instaura estas mesmas circunstâncias
múltiplas e, não raro, perigosas.
Como já se pode notar, não se objetiva neste trabalho tecer comparações entre aspectos
gestuais, técnicos, estéticos, poéticos e motores entre tais manifestações culturais. Tampouco
se tem o objetivo de orientar-se por “formas” ou “conteúdos”, por interpretações de caracteres
performáticos, embora esses sejam relevantes. Ao contrário, é na imersão de uma dimensão
comum ao acontecimento vivido do vadiar ou brincar, entre essas diferentes manifestações
culturais, que este trabalho pretende identificar e compreender um plano estrutural comum,
entre as experiências concretas daqueles que as praticam. Segue-se, desse modo, já nesta
introdução, um procedimento próprio à fenomenologia, a saber, colocar entre parênteses uma
perspectiva que se engaja em um mundo objetivo, em seus caracteres ou acontecimentos,
descrevendo-os ou tematizando-os como se esses estivessem, fossem ou se manifestassem de
modo independente da subjetividade das pessoas que os vivenciam (Barreira, 2017a; Bicudo,

4

Um exemplo dessas histórias está no tão mencionado Cruzeiro da Bringa, um determinado local da
Zona da Mata Norte de Pernambuco que era palco de conflitos entre Maracatus. O cantor
pernambucano Siba, em seu álbum “Siba e a Fuloresta” (2002), compôs a música “Bringa”, falando
sobre estes acontecimentos: “voa cigarra, quando lembra da batalha, de quem brigando morreu”.
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2011; Irarrázaval, 2020; Petitmengin, Remillieux, & Valenzuela-Moguillansky, 2019). Em
suma e junto a esses autores, trata-se de um primeiro gesto pertinente às pesquisas
fenomenológicas em Psicologia, que se esforçam para suspender uma descrição acerca do
sentido e significado dos fenômenos, segundo teorias, conceitos e elaborações sociais
previamente estabelecidas. Desse modo, tais aspectos passíveis de objetivação não são
excluídos, descartados ou ignorados, mas acessados naquilo que eles se manifestam, oferecem
e podem oferecer como experiência vivida tanto para o pesquisador, quanto para os folgazões
entrevistados. Já se caminha, então, nesta introdução, com os primeiros passos
fenomenológicos neste campo, no sentido de converter “a objetividade do tema em experiência
do tema” (Barreira, 2017a, p. 332). A ludicidade, a disputa, a criatividade artística, as relações
sociais e o perigo moral ou físico apontam, sem oposições ou incompatibilidades entre si, mas
também sem anular as enormes diferenças entre essas manifestações culturais, esta região
experiencial que lhes é comum. Portanto, é na imersão fenomenológica entre maracatu e cavalo
marinho, contrastando-os fenomenologicamente com os resultados já obtidos sobre a capoeira
(Valério, 2014), que este trabalho se desenvolve.
1.1

As primeiras indicações de um vadiar socio-historicamente comum entre a
capoeira, o cavalo marinho e o maracatu rural
Nestes primeiros passos fenomenológicos, as dimensões objetivas, assim como as

históricas e sociais, não são excluídas, mas acessadas pelo ponto de vista da experiência vivida
(Valério, 2014; Valério & Barreira, 2015). Assim, neste primeiro momento introdutório, é
relevante também expor as primeiras convergências no que se refere aos acontecimentos do
vadiar neste plano fático, junto com as experiências práticas do pesquisador. Notam-se, por
exemplo, a respeito dos termos tradicionalmente utilizados para designar, em cada caso, a ação
prática dos componentes dessas diferentes manifestações, alguns índices de uma dimensão
comum da experiência do vadiar em suas dimensões históricas e sociais. O termo vadiar, por
exemplo, é atualmente mais utilizado no universo da capoeira, mas também comparece em
algumas toadas de cavalo marinho, conforme alguns trechos de algumas delas: “eu vou vadiar!
Você não vai... Tão me chamando eu vou lá, eu vou lá eu vou lá eu vou lá”.5 Ou ainda: “vadeia
mano vadeia, não deixe de vadiar!”. Contudo, o termo folgazão ou sambador é mais utilizado
no caso deste e do maracatu, e não comparece na capoeira. Entretanto, da mesma forma que o

5

Estas toadas são de domínio público.
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termo vadiar, folgazão significa folgar, brincar e descansar (Garrabé, 2010). Por outro lado, são
ambos os termos utilizados para designar práticas culturais reprimidas social e politicamente, a
exemplo do maracatu rural (Estrada, 2015). Dessa forma, é possível vislumbrar proximidades
entre os termos vadio e folgazão, suas vicissitudes, significados políticos, históricos e sociais,
conforme estes também comparecem em outras pesquisas sobre Cavalo Marinho (Brusantin,
2011) e Maracatu Rural (Medeiros, 2003).
Assim, o termo vadiagem foi construído historicamente de modo peculiar a partir do
século XIX no Brasil. Na medida em que as cidades da época cresciam, o país iniciava sua
busca por padrões civilizatórios europeus, ao passo que, paralelamente, pessoas negras e pobres
sempre ficavam a margem deste crescimento (Martins, 2011). Segundo Martins (2011), do
ponto de vista das elites e do poder, urgia a necessidade de enquadrar e adequar costumes e
hábitos populares a este crescimento econômico, difundindo ideologias voltadas à disciplina e
ao trabalho. Certamente, há um vínculo entre o significado do termo vadiar, a prática dessas
manifestações culturais afrodescendentes e os diferentes momentos da história da população
negra no Brasil. Um momento chave se refere ao século XIX, no qual a população negra liberta
era proibida de se manifestar, social e culturalmente, nas ruas das principais capitais (Martins,
2011). O código penal brasileiro da época proibia esses atos denominados de “vadiação”.
Qualquer pessoa, principalmente se fosse negra, poderia ser presa por estar ociosamente nas
ruas, ou por praticar danças e exercícios de destreza corporal com seus ritmos e cantos (F.
Abreu, 2014). É sabido, por relatos históricos, que isso se passava não somente no Rio de
Janeiro e na Bahia, mas também em outros estados, a exemplo de Recife, na qual os folguedos
e seus folgazões eram marginalizados socialmente, não raro convivendo estreitamente com os
chamados vadios e capoeiristas (Marques, 2012). Essas práticas eram perseguidas e, dentre elas,
a capoeira era uma das mais citadas e reprimidas em vários estados brasileiros. Assim, essas e
muitas outras manifestações culturais afrodescendentes proibidas eram denominadas por
batuques em diversas regiões do território nacional (F. Abreu, 2014; Marques, 2012; Soares,
2004).
Junto a esse contexto, nota-se em diversos planos, a exemplo da capoeira do final do
século XIX até a primeira metade do século XX, uma proximidade interessante com o maracatu
e o cavalo marinho. Acerca do modo de designá-los por parte dos folgazões pernambucanos
ainda nos tempos atuais, estes o fazem valendo-se do termo brinquedo. Entretanto, esse termo
não se aplica ao caso da capoeira, de modo geral designada atualmente como arte marcial,
manifestação cultural ou mesmo esporte pelos seus praticantes. Termos esses ambíguos e
polissêmicos, pois apontam, não raro e simultaneamente, para disputas perigosas, lúdicas e
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artísticas investidas de dimensões políticas e sociais. Por outro lado, para designar atos sociais
e políticos de rebeldia, como também arte, ludicidade e alegria na cidade de Salvador-BA, entre
o final do século XIX e primeira metade do século XX, o termo brinquedo comparece (Macedo,
2006), assim como na oralidade de capoeiristas da cidade do Recife-PE no mesmo período,
quando estes se referiam a prática da capoeira pernambucana da época: como já dito, esses
tinham forte vínculo com outros brinquedos populares na época citada. Para além disso, os
porretes de madeira, assim como para os caboclos de maracatu, eram uma de suas grandes
especialidades (Marques, 2012).
Nesse sentido, ao retomar essas conexões históricas, evidenciam-se certas
correspondências entre os sentidos e significados sociais do ato de prática entre as mais diversas
manifestações culturais negras, o que é notável também entre diferentes danças populares no
período colonial brasileiro (Monteiro, 2011). Assim, os termos brinquedo e brincadeira ou
samba, bem como os termos brincar, sambar e vadiar, como também os termos folgazão,
brincador e capoeirista ou os termos roda e terreiro, foram aplicados com certa equivalência
no seguinte sentido: eles se referem ao acontecimento vivido que condensa brincadeira, arte,
música, disputa e política, investido de uma história e cultura, em sentido mais amplo e geral
correspondentes, perfazendo assim uma possibilidade interseccional estrutural comum, entre
essas três brincadeiras. Esses termos, contudo, também serão utilizados em acordo com suas
especificidades originais, quando necessário for abordar suas dimensões objetivas específicas
em separado. Por outro lado, quando no plano mais estrutural do sentido vivido interseccional
entre essas manifestações, tais termos comparecem em significado alargado, de modo a
descrever dimensões mais elementares da experiência do vadiar, próprias a estas três
manifestações culturais. Deste modo, tal interseção histórica e social entre estas três
brincadeiras, identificada como preâmbulo de uma fenomenologia do vadiar, reforçou os
indícios da possibilidade de uma estrutura comum aos seus diferentes acontecimentos vividos
específicos. A seguir, serão descritos em separado determinados acontecimentos próprios ao
brincar cavalo marinho e maracatu rural, segundo um recorte mais favorável à visada
interseccional entre eles e a capoeira. Sobre essa última, além de já ser mundialmente
conhecida, são abundantes na literatura científica nacional e internacional as mais variadas
formas de descrição de sua prática: no interior de uma roda orientada por músicos, em lutadança, dois capoeiristas jogam criativamente um com outro entre esquivas, gestos, fintas, golpes
mais ou menos perigosos e acrobacias em acordo com o ritmo dos toques do famoso
instrumento denominado berimbau, bem como com o significado das cantigas ali executadas.
De uma perspectiva fenomenológica, por exemplo, sua descrição etnográfica introdutória pode
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também ser conferida em trabalhos anteriores (Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020). Por
essa razão, somente se procederá na descrição introdutória e geral do cavalo marinho e do
maracatu. Sem pretensão de realizar uma descrição precisa, detalhada e abrangente da enorme
complexidade destas manifestações e de suas nuances práticas, rituais, históricas, entre outras,
se fará apenas de modo sucinto uma exposição dessas e daquilo que nelas é mais relevante para
a compreensão do percurso realizado neste trabalho.
1.2

Sobre o acontecimento do maracatu rural
Pode-se dizer que as dimensões centrais do maracatu rural são, segundo os folgazões

mais experientes, a religiosidade de matriz afro-índigena, a organização e vínculo comunitários,
as artes plásticas manuais ou artesanais, os conhecimentos da natureza que lhes são necessários
e, também, os saberes gestuais, lúdicos, estéticos e marciais. Uma das circunstâncias mais
importantes do seu acontecimento é o carnaval, porém, há diversos eventos importantes em
outras épocas do ano, como é o caso do ensaio já citado e da sambada. Como já dito, essa é
uma descrição aproximada e sucinta, baseada nas experiências de campo do pesquisador e nos
relatos dos folgazões, podendo haver outras formas de organização do brinquedo em acordo
com diferentes grupos, épocas e pesquisas. Neste caso, como referência, essa descrição se
orientou pelo Maracatu Rural Leão de Ouro de Condado-PE. Basicamente, uma das diferenças
entre os ensaios, as sambadas e o carnaval é que nos dois primeiros não se usam todas as
vestimentas e preparos necessários, como ocorre nesse último, não dispondo os folgazões de
suas fantasias, denominadas por eles de arrumações, nessa ocasião. Essas, assim como os
demais itens simbólicos de grande importancia, são exclusividade do carnaval. Contudo,
embora de outras formas ensaios e sambadas também exijam formas de preparos simbólicoreligiosos destinados a, principalmente, proteger tanto a nação de maracatu – “grupo” – como
um todo, como cada folgazão individualmente, é no carnaval que todas essas dimensões são
realizadas mais extensa e intensivamente. Assim, esses últimos os realizam em separado e das
mais variadas formas, sempre em segredo, envolvendo abstinências sexuais entre muitos outros
procedimentos, mas há outros preparos destinados à nação como um todo também, para sua
proteção e bom desempenho. Entretanto, os preparos individuais realizados por cada folgazão,
se feitos de modo inadequado, podem, mesmo com a realização adequada daquele, afetar a
nação como um todo, prejudicando-a com acidentes, derrotas ou exposições aos feitiços rivais.
Se organizam, então, os já descritos cordões. Diante dessas duas fileiras, se encontram
os caboclos puxadores de cordão. Entre as respectivas fileiras, ao lado dos puxadores, se
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encontram os chamados caboclos de frente, pertencentes à boca de trincheira ou à frente do
maracatu, geralmente quatro deles. Cada um dos cordões se situa aos lados direito e esquerdo
do mestre. Esse, por sua vez, se mantém pouco mais adiante da trincheira e dos puxadores de
cordão. Ainda à frente do mestre caboclo se localizam diferentes “personagens”, como o
Mateus, a Catita e a Burra. A Burra porta um chicote, o qual estala vigorosamente no solo
enquanto se desloca em espaços mais amplos na parte frontal do maracatu. O Mateus,
esteticamente e não em termos das funções que exerce, guarda certa proximidade com o Mateus
de cavalo marinho, que será descrito mais adiante. A Catita, por sua vez, tende a ser a
protagonista, entre esses três, de variadas histórias contadas pelos folgazões. De modo geral,
esses componentes têm a função de observar os locais em que o maracatu adentra para precaver
acidentes e, no tempo da ignorância, identificar muitos outros perigos. Além disso, dessa
mesma época são famosas as histórias sobre os roubos de comida que Catita realizava,
invadindo pelos fundos as casas dos engenhos, retirando-as das panelas e as colocando dentro
da sua sacola, saco ou mochila. Na parte interior aos dois cordões de caboclos e em paralelo a
eles, há os cordões das baianas que, no tempo da ignorância, eram homens, e hoje em maior
parte mulheres.
Indo da frente para a parte final do maracatu, chegando na região central e interna do
mesmo, encontram-se os arreia mar - caboclos que dançam com enormes chapéus cheios de
penas, igualmente grandes. Ao invés da lança, eles portam um pequeno machado. Próximo a
eles e à bandeira está a dama de passo. Sobre essa última, trata-se de uma posição muito
importante, com funções religiosas que serão em momento oportuno tematizadas. Entre muitos
outros componentes, avançando internamente em meio aos cordões nesta mesma direção,
transitando da frente para as costas do maracatu, encontra-se o mestre de apito acompanhado
pelo seu contra mestre. Companheiro daquele, este é responsável por complementar seu canto.
Junto a eles está o terno: um conjunto de músicos munidos de instrumentos de sopro, como
trombones e trompetes, e outros portando instrumentos de percussão. Estes instrumentos são: o
bombo – esse poderia ser grosseiramente comparável com a zabumba utilizada no forró, porém
de tamanho bem menor e menos grave ou, do mesmo modo, ao surdo utilizado no frevo; o tarol:
um pouco semelhante à caixa utilizada no frevo ou na fanfarra, por exemplo, investida de uma
esteira de metal que recobre a superfície inferior do instrumento, conferindo assim
preenchimento e vibração ao toque ritmado e contínuo, executado com rufadas no tocar de suas
baquetas; o gongué: um sino duplo de metal, sendo um mais grave e outro mais agudo, dispostos
verticalmente de modo próximo um ao outro, proporcionam um ritmo contínuo no
entrosamento com os demais instrumentos; a poica: uma espécie de cuíca que tende a produzir
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um som mais grave em relação aos demais; e, por fim, o mineiro ou ganzá: muito comum em
variadas outras manifestações culturais pernambucanas, trata-se de uma espécie de chocalho de
metal, de formato cilíndrico. Vale lembrar que o apito do mestre também é muito importante
na composição musical, necessitando uma execução adequada, conhecida como o corte do
apito.
Já na parte final do maracatu, ao término dos cordões, estão os caboclos de lança que o
resguardam. Pode-se notar que essa formação tem um sentido de proteção das partes internas
do maracatu: no tempo da ignorância, no qual as estradas entre engenhos eram os locais onde
os maracatus se encontravam e, porventura, poderiam se desafiar, principalmente os caboclos
de frente, eram aqueles que asseguravam a sua proteção. Essa última incidia sobre a bandeira
da nação, localizada na parte interna do maracatu que, se atingida pela lança de um caboclo de
outra nação, resultava em derrota e humilhação. Foram frequentes os relatos sobre o dinheiro
guardado na bandeira que, de engenho em engenho, era adquirido com moradores que
apreciavam a brincadeira. Entre tantas outras histórias desses encontros, basicamente, quando
dois maracatus se encontravam ou mesmo apenas dois caboclos andarilhos – era comum nestes
tempos caboclos andarem sós ou em pequenos grupos –, o confronto era possível, mas não
certo. Essa circunstância envolvia um complexo diálogo poético entre os mestres cantadores –
no caso das nações –, ou gestual entre os caboclos. Em suma, havendo por alguma das partes
interdição à passagem da outra pelas estradas, é que a circunstância tendia para um grave
confronto, ou para a desistência de atravessar o caminho por uma das partes.
Nos tempos atuais predominam as manobras e não mais os confrontos. Os locais não
são mais as estradas e os engenhos, mas as passarelas de Recife e os diferentes palcos e ruas
das cidades da zona da mata pernambucana. São tais manobras investidas de fantasias
exuberantes que, quando nas passarelas de Recife-PE, rivalizam em acordo com os critérios de
uma comissão julgadora as melhores posições nas chaves mais altas do “campeonato”, a
chamada guerra pela beleza. As manobras são basicamente uma forma de, simbólica e
religiosamente nos tempos atuais, proteger o maracatu enquanto este se desloca pelos caminhos,
destacando-se aí, quando se transita pelas ruas de uma cidade, a passagem pelas encruzilhadas,
local de importância religiosa crucial. De modo geral, estas manobras consistem, aos comandos
do mestre, em fazer circular os cordões – somente os de caboclos, não os das baianas, que
permanece no centro do maracatu – com mais velocidade em volta do corpo central do mesmo.
Após concluírem uma ou mais voltas ao seu redor, em acordo com as sinalizações do mestre
caboclo, eles se posicionam na direção indicada para então prosseguir, demandando ajustes dos
mais variados por parte de todos os componentes, incluindo o mestre caboclo, de suas
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respectivas posições. As manobras são diversas, variam muito também de nação para nação e,
de acordo com as características espaciais de cada local, podem também improvisar alterações.
Nota-se, portanto, que o nucleo central do maracatu, seja no plano simbólico, lúdico ou
concreto, é a guerra. Até mesmo nas sambadas, em que tais manobras são praticadas antes de
seu início por parte de duas nações diferentes que chegam no local de sua realização, abarcam,
ainda nos dias de hoje e segundo muitos mestres, um momento de grande perigo e precaução.
Esses se dirigem às possíveis trairagens por parte dos caboclos da outra nação, seja por meio
de feitiços, seja por meio dos golpes surpresa de porretes desferidos por um rival ou invejoso
tresmalhado. Mesmo não ocorrendo nenhum confronto do tipo, seja durante essa entrada no
terreiro, seja durante toda a sambada em que caboclos brincam mais “à vontade”, porém não
menos atentos, a sambada ainda é uma circunstância perigosa. Sua motivação é também um
duelo, mas, nesse caso, entre os mestres de apito de cada nação: com diversas modalidades e
suas respectivas métricas, as cantorias são semelhantes aos repentes de viola nordestinos, sendo
avaliados pelo seu carater poético, criativo e sábio dos mais variados assuntos do mundo. Desde
o cotidiano atual, o passado, até os grandes temas nacionais e internacionais do momento
segundo a mídia televisiva e virtual, são abordados pelos mestres de apito em suas mais variadas
leituras poéticas da vida. A príncipio, a disputa incide em torno do maior domínio de tais
assuntos e da qualidade poética dos mesmos, de suas rimas de modalidades métricas diversas
e dos estilos de suas execuções melódicas. Entretanto, frequente e mais recentemente, é comum
a presença de “torcidas organizadas” em uma sambada, que, não raro, pouco se importam em
apreciar e escutar os versos do mestre do maracatu rival, prejudicando essa troca. Desse modo,
as qualdiades e complexidades entre poesia e assunto tendem a recair em ofensas groseiras e
simplificadas, mas aplaudidas por cada torcida da mesma forma. Segundo os mestres, esse
fenomeno é recente e as interações com o público eram da ordem da apreciação e escuta de
acordo com o critério do assunto, não de uma ofensa qualquer. Isso não significa que a
possibilidade da ofensa estivesse excluída, mas, sim, investida de uma exigência de beleza,
inteligência, pluralidade de significações, articulações factuais ou ficcionais, imagens e
interpretações possíveis.
Este espírito guerreiro também continua atuante não só entre mestres cantadores, nem
mesmo somente entre as nações que arduamente se preparam coletivamente para o carnaval
com meses de antecedência, enfrentando diversos desafios cotidianos para tal. Tampouco tal
espírito se restringe aos que rivalizam pela dança, fantasia e coreografias coletivas nos palcos
e passarelas. Este espírito guerreiro está vivo em um momento de crucial importância para os
caboclos de lança mais experientes, que guardam complexos conhecimentos do tempo de
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outrora: a chegada. Esse ritual atravessou gerações e exige habilidades lúdico-marciais entre
caboclos de uma mesma nação, na abertura do carnaval no interior de cada comunidade. No
domingo de carnaval, geralmente pela manhã, o primeiro a chegar na frente da sede do seu
maracatu é o mestre caboclo. Esse, então, ao som do terno e dos cortes de apito do mestre
cantador aguarda, geralmente um por vez, os caboclos de frente e os puxadores de cordão se
aproximarem. Há também a possibilidade de chegarem também aí, mais alguns caboclos que
ocupam as primeiras posições em cada cordão. Chegam também os arreiamar nesta ocasião, em
momento adequado. A chegada consiste, então, em, da parte do mestre caboclo, aguardar
preparadamente os outros folgazões, de modo a defender seus pontos de guiada. Este momento
envolve muitos pantins e mugangas, um diálogo corporal dançante, porém muito atento e
sensível reciprocamente a qualquer perigo, desafio ou desrespeito. Alguns mestres caboclos
dizem, a princípio, que nesta ocasião eles somente podem se defender, mas outros dizem que,
a depender do estilo da troca de pontos de guiada, principalmente se desafiante, maldoso ou
desrespeitoso, é possível ou mesmo necessário um contra ataque. De qualquer modo, há um
uníssono: tem que estar preparado para tudo. Entretanto, há outro: tem que saber chegar, tirar
e botar um ponto e fazer bonito e com respeito. Conforme os cabolclos que ocupam as posições
principais vão chegando, eles passam pelo mestre em determinado momento de consentimento
e agaicham-se aos pés do mestre de apito que se encontra logo adiante com o terno. Este último
é responsável por cantar versos a respeito de cada caboclo que, dançando, se aproxima até a
conclusão da chegada a seus pés. Posteriormente, esse que acaba de chegar integra junto com
o mestre caboclo, passando a complementar, do mesmo modo, a função de receber os demais.
O momento se revela ambíguo, múltiplo e delicado no qual, perceber, sentir, brincar, defenderse e atacar com variadas doses de perigo são uma única e íntegra experiência, um acontecimento
vivido muito próximo ao da capoeira nesse sentido.
Porém, devido aos processos de espetacularização e precarização das suas condições de
prática, a chegada muitas vezes não acontece e, quando acontece, é quase sempre abreviada
para que se cumpra uma agenda de pequenas apresentações em palcos de diferentes cidades.
Em todo esse arco de seus modos de manifestação, há uma ética própria, saberes políticos e
sociais complexos, e segredos religiosos intimamente ligados a sua dimensão lúdico-marcial
concreta, que infelizmente parece estar se esvaindo em ritmo exponencial. É comum até mesmo,
ao se fazer uma chegada às pressas, chegarem dois ou mais caboclos simultânea e muito
brevemente, por vezes em pouquíssimos minutos, prejudicando severamente todo o exercício e
desenvolvimento de tais saberes. É verdade também, por outro lado, que os maracatus atuais
têm um número muito maior de caboclos que os de outrora, porém, isso em si não impediria de
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se fazer uma boa chegada com aqueles mais experientes: o impedimento maior está na falta de
tempo em relação à agenda das apresentações. É para “ir atrás do dinheiro” que os maracatus
evitam a qualquer custo deixar de realizá-las e, consequentemente, perderem seus cachês. Os
mestres são unânimes em dizer: chegada boa é aquela que demora. Porém, as instituições
envolvidas no agendamento de tais apresentações parecem indiferentes à chegada e, sobre tais
apresentações, exigem cerca de vinte minutos e apenas algumas manobras e versos, nada mais.
Por essa e outras razões já explicitadas, esta pesquisa privilegiou aqueles caboclos mais
experientes e com idade mais avançada, justamente por estes terem vivenciado épocas em que
a chegada era mais desenvolvida e complexa, bem como os encontros entre caboclos, seja
durante ensaios, sambadas ou durante o carnaval: esse foi um dos critérios de seleção de
folgazões para entrevistas e convívio em campo nesta pesquisa. Portanto, é na direção de suas
experiências que este trabalho dirigiu seus esforços, para compreender os sentidos do brincar
maracatu. Privilegiou-se aqueles que, pelo ponto de vista dos caboclos de lança, são os
brincadores versados na malandragem, na malícia e na madeira.
1.3

Sobre o acontecimento do cavalo marinho
Embora cada vez mais raras, as sambadas de cavalo marinho, que originalmente

durariam mais de oito horas, ainda ocorrem eventualmente. Elas iniciam com um conjunto de
músicos denominado banco, sendo estes conhecidos também como toadeiros. Dentre eles,
quem fornece o tom com as primeiras notas ritmadas é o rabequeiro, nome pelo qual os
folgazões se referem ao tocador de rabeca, instrumento de arco semelhante ao violino, mas de
qualidades sonoras, anatômicas e técnicas das mais singulares. Quem entra na sequência é o
pandeirista, responsável não só pelo toque do pandeiro, mas também por executar a primeira
voz das toadas – cantigas. Ao lado está o bagista exercendo a função vocal complementar ao
canto do pandeirista. Executando a bage, instrumento semelhante ao réco-réco, porém de menor
diâmetro e maior comprimento, ele é o parceiro percussivo vocal daquele. Ao lado desse se
localiza o segundo bagista e, por último, o mineirista: esse executa o instrumento conhecido
por mineiro, basicamente o mesmo utilizado no maracatu rural.
O pandeirista é quem deve saber as inúmeras e mais diversas toadas e, cada uma delas,
tem seus momentos adequados de execução, conforme cada etapa da brincadeira exige. Nesta
ocasião inaugural, a toada correta é a do boa noite, um cumprimento para o dono da casa ou do
espaço no qual se faz a sambada, também um pedido de licença e, mais ainda, envolve orações,
a exemplo do pequeno trecho: “Hora de Deus, Virgem Maria/a padroeira vem em nossa
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companhia”. Dentre várias modalidades de toadas, essa é aquela também conhecida como
toada de açoite ou agritamento de açoite: trata-se de uma melodia abruptamente impulsionada
com harmonia e afinação, porém com a força de um grito. A sambada tem como tema um
autorealizado em homenagem ao Divino Santos Reis do Oriente e, tradicionalmente, acontece
do mês de julho em diante, tendo seus ápices no dia de Natal e no dia de reis do mês de janeiro.
De fato, é uma festa que tem de modo central em seu enredo o cristianismo, porém nele
comparecem caboclos de religiões afro-indígenas e os folgazões mais antigos não hesitam em
dizer: “é brincadeira de nêgo do tempo da escravidão”.
Quando o toadeiro dá os seus primeiros agritamentos, a rabeca geralmente os
acompanha com as notas correspondentes e, nos intervalos entre uma toada e outra, desfruta de
mais liberdade para improvisar, ou para repetir a melodia da toada que acaba de ser cantada.
Após as primeiras toadas do boa noite, os demais folgazões, sem fantasias, porém, bem vestidos
geralmente com camisas coloridas e chapéus, chegam junto ao pé do banco para sambar. O pé
do banco designa sua dianteira, bem próximo aos toadeiros e, a partir dos lados esquerdo e
direito dele, forma-se uma roda com o público já atento para prestigiar a sambada: a roda ou
terreiro da brincadeira. Próximos ao pé do banco, os folgazões sambam realizando seus trupés,
nome dado aos variados passos de dança típicos do cavalo marinho. De frente para o pé do
banco e ao lado direito, próximo ao rabequeiro, está o Capitão: vestido da mesma maneira que
os demais folgazões neste momento inicial, ele é também uma figura – personagem –
responsável por comandar a festa ou o baile da cidade. Este é o enredo da sambada: o Capitão
que, em algumas versões seria o responsável pela cidade ou povoado, quer dar um baile em
louvor ao Divino Santos Reis do Oriente.
Ao seu comando e aos sinais de seu apito, o Capitão conduz o banco para a execução
das toadas adequadas, sinalizando assim o próximo momento do samba: o maguião mergulhão. Os folgazões formam, então, uma roda menor no interior do terreiro e, ao lado do
rabequeiro, o Capitão ou outro folgazão mais experiente faz um trupé avançando em direção a
outro folgazão, localizado ao lado do mineirista. Este avanço é rápido e tem como marca um
rufar percussivo com os pés contra o chão, conhecido também como pisada. É importante
mencionar que grande parte dos trupés tem como característica marcações percussivas, sempre
em sintonia com o ritmo do pandeiro. No caso do maguio - mergulho, além do trupé que se
desloca adentrando a roda, é crucial o olhar fixado nos olhos do outro folgazão que, ao notar
tal visada, a percebe como um chamado e avança em trupé para dentro da roda. Ao mesmo
tempo que este último avança, aquele que o chamou recua ao seu lugar. Se caso neste avanço
seu olhar continuar fitando este que o chamou e acaba de recuar, este, então, retorna em novo
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avanço ao centro da roda, simultaneamente ao recuo daquele que o chamou, para o seu lugar de
origem. Mas, por outro lado, caso esse que, ao ser convocado, volte seu olhar para outro
folgazão presente na roda, é esse último quem avança e, aquele que recuou ao seu lugar, nele
permanece. Dessa forma, aquele que é escolhido pelos olhos de um folgazão desfruta da
liberdade de escolher com os olhos qualquer outro maguiador, como, de qualquer forma,
quando um avança chamando tem sempre garantida a liberdade para continuar com o mesmo
parceiro ou para escolher outro. Desse modo, entrando e saindo do centro da roda com trupés
percussivos, onde se permite algumas variações e até mesmo os já citados corta capins, bem
como algumas menções de chutes frontais, o maguio prossegue ligeiro, firme e seguro.
No devido momento, o capitão sinaliza para desfazer a roda do maguio e, ao serem
cantadas outros estilos de toada, novamente os folgazões se espalham no terreiro fazendo outros
estilos de trupés. De modo geral, entre a maior parte dos estilos de cavalo marinho, nesta hora,
ou entra uma determinada figura que será descrita a seguir, ou não. Nesse caso, essa descrição
se orienta pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado- PE. Assim, a dita figura, conforme
o estilo desse cavalo marinho, entra em cena exatamente neste momento: trata-se do Ambrósio.
Lembremos que o Capitão tem por objetivo realizar o baile na cidade e, para tal, ele necessita
de muitas figuras para sambar. É exatamente neste ponto que comparece Ambrósio, pois ele é
quem vende as figuras. Em uma de suas toadas, se diz: “seu Ambrósio que vem ver/figura pra
vender/seu Ambrósio que vem cá/figura pra comprar”. Ambrósio, então, desponta no outro
extremo do terreiro, de frente para o banco ele se aproxima realizando seus trupés. Ele veste
um chapéu de palha, uma máscara de couro ou de papel machê, um paletó e calça, como aliás
a grande maioria das figuras que se diferenciam muito mais pelo gestual, pelas suas falas, versos
e loas – poesias – do que pelos seus trajes, embora as máscaras variem bastante em suas feições,
bem como os tipos dos chapéus e alguns outros eventuais acessórios. Há, contudo, exceções
que divergem muito esteticamente desse estilo, comum entre grande parte das figuras. Voltando
ao Ambrósio, quando ele se aproxima do banco, esse último para de tocar, permitindo que ele
inicie seus diálogos com o Capitão. Ocorrem variadas negociações ardilosas entre eles, não raro
lúdicas e de duplo sentido sexual, conhecidas como puias. Essa é uma das marcas maiores dos
diálogos entre o Capitão e muitas outras figuras. Ambrósio vem também carregando uma série
de máscaras. Penduradas em um bastão ou espada de madeira, elas representam as figuras.
Ambrósio tenta, então, vendê-las somente mostrando tais máscaras para o Capitão, mas é
necessário também que ele demonstre o gestual correspondente a cada uma delas em dança –
alguns trechos dessa trama entre Ambrósio e Capitão serão retomados mais adiante. Quase toda
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figura tem uma toada para sua retirada, sinalizando a hora de sua partida, que pode ser
solicitada por ela, pelo Capitão ou por outra figura importantíssima: o Mateus.
Antes de apresentá-lo, cabe frisar que, de modo geral, entre a despedida ou retirada de
uma figura e a entrada de outra, sempre se mantém um espaço para os trupés soltos já descritos,
onde variados folgazões adentram no terreiro para dançar, junto a outras pessoas do público
que porventura saibam “dar os seus pinotes”. Voltemos à próxima importante figura. Sua toada
a chama, da qual mencionamos o seguinte trecho: “Cadê o nêgo Mateus adeus maná/que eu
não vejo ele chegar/leleô adeus mana iaiá”. Prosseguindo com a toada, Mateus aparece e tem
variadas formas de adentrar o terreiro. Ele avança em direção ao banco, por vezes interagindo
com o público e fazendo graça, e se destaca com seu chapéu em formato cônico muito colorido.
Com variadas fitas bem finas, muitíssimo juntas e brilhantes, esse chapéu é todo recoberto e
assim se destaca no terreiro. O rosto de Mateus é pintado de preto, geralmente com carvão, e,
sua roupa também colorida, dispõe de outros itens e ornamentos. Sua entrada pode ocorrer, por
exemplo, se arrastando pelo chão como se estivesse cansado, fazendo caretas até se aproximar
do banco. Concluída a aproximação, o banco silencia, deixando assim espaço para que Mateus
dialogue com o Capitão. Mateus representa um negro escravo fugido ou forro que anda pelo
mundo e, ao chamado do Capitão, comparece à festa. Esse, então, lhe propõe um serviço
negociando seu preço: tomar conta do samba. A figura de Mateus é ambígua, simultaneamente
cansado e disposto, ignorante e sábio, lento e ligeiro, rebelde e obediente. Ele se anima, se
alvoroça ao saber que se trata de uma festa que está em seu comando, porém, o capitão lhe
questiona se o serviço não é demais para ele, perguntando se ele não tem alguém que possa lhe
ajudar na empreitada. Mateus confirma a possibilidade e o banco chama seu pareia – parceiro
ou irmão: o Bastião.
Ele tem as mesmas características de Mateus, porém, sua função é auxiliá-lo no serviço.
Da mesma forma, ele acerta seu valor com o Capitão e, a partir daí, na ausência desse, eles
assumem o comando da festa. Ambos portam, cada um e literalmente, uma bexiga de boi.
Devidamente tratada e cheia de ar, ela destaca um som grave e cheio no terreiro a cada pancada
que ambos, Mateus e Bastião, segurando cada um a sua respectiva bexiga em uma das mãos,
desferem na lateral de suas próprias pernas. No despontar do som cheio dessas bexigadas é que
Mateus e Bastião dançam, aquele ao pé do banco diante do rabequeiro e, Bastião, de frente ao
mineirista. Essas são também repercutidas junto ao ritmo do pandeiro, havendo fina sintonia
entre elas e o banco. A bexiga, contudo, tem também a função de atingir no momento, dose e
estilo adequados, as outras figuras. Elas não produzem ferimentos, porém repercutem com
dramaticidade provocando risadas, quando ocorrem junto com a atuação de variadas figuras. É
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importante destacar que Mateus e Bastião permanecem atuando até o final da sambada,
exercendo assim diversas funções, como observar as disposições do público para evitar algum
conflito ou perigo às figuras, mediar as relações entre o banco e as diversas passagens da
brincadeira, engrandecer as atuações de cada figura, garantir seu espaço e tempo adequados,
entre tantas outras funções.
Há muitos relatos de que, em brincadeiras realizadas há poucas décadas atrás, a
depender do figureiro – ator – em ação, Mateus e Bastião maliciosamente passarem terra ou
areia nas bexigas e, ao levantar o paletó pelas costas da figura, desferir com força suas
pancadas. Devido ao maior atrito, elas provocam dor, possivelmente dificultando as
performances da figura em alguma medida. Na época correspondente ao já citado tempo da
ignorância, era comum Mateus resguardar um porrete abaixo do banco para neutralizar
possíveis malícias da parte do público: são muito comuns histórias de pessoas alcoolizadas que
investiram golpes de facas contra figuras, principalmente o Boi, que será descrito mais adiante.
A função desses dois personagens é, portanto, múltipla, brincam atentamente tanto no manejo
adequado de suas performances junto das mais diversas figuras e ao banco, quanto para com o
público. Desta forma, o perigo e a brincadeira compõem um mesmo acontecimento: atuavam
nesta circunstância aqueles figureiros pesados de fazer medo ao Mateus, perigosos em suas
investidas cênicas. Entretanto, Mateus e Bastião também eram preparados e dispunham de
outras malícias, das quais a que se segue foi possível testemunhar: a já citada figura do Soldado,
ao portar uma espada de madeira que lhe é típica, deve segurá-la da maneira correta, caso
contrário fica sujeito a ser desmoralizado ao perdê-la para Mateus e Bastião. O perigo, contudo,
no caso da relação entre as figuras e suas investidas mais maldosas, assim como a chegada de
maracatu, exige beleza e respeito, embora as linhas de distinção entre uma coisa e outra sejam
incertas e contingentes.
A entrada do Soldado no terreiro é requisitada a serviço do Capitão. Devido aos excessos
de Mateus e Bastião no exercício de suas funções, esse último o convoca para prendê-los e, um
dos momentos mais altos da cena, é a investida do Soldado para efetivar tal prisão. Um por vez
ele os persegue da forma já citada anteriormente, envolvendo rasteiras até segurá-los com as
mãos e leva-los ao chão. Durante esse processo, enquanto, por exemplo, o Soldado investe
contra Mateus, Bastião lhe desfere bexigadas, intensificando assim o aspecto cômico da cena.
O Soldado então grita constantemente: “dá licença nêgo!! Dá a licença para o Capitão dar o
baile na cidade!” Durante essa performance, há uma troca dialógica improvisada, assim como
no caso dos diálogos entre as figuras e o Capitão, por exemplo, ou mesmo com o público. Esse
improviso é um jogo envolvendo trocas de tensões um tanto agonísticas, um tanto colaborativas
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para que, desta forma, a disputa dê o devido realce à cena. Porém, se uma das partes não estiver
preparada para tal troca acochada, pode ser que, junto com a cena, sua atuação seja
desmantelada. O esfacelamento da cena nesse caso, não raro, será atribuído ao figureiro que
não aguenta brincar: ou seja, que não sabe, de modo lúdico, operar maliciosamente tais tensões
agonísticas, simultaneamente de modo a se proteger, corresponder ou exigir do outro estética,
artística, lúdica e aguerridamente um desempenho favorável ao aspecto cênico da brincadeira.
Por outro lado, se houver um abuso de forças ou atos mais apelativos e descaracterizados, o
desmantelo também ocorre, sendo do mesmo modo reconhecido na ação desmedida do folgazão
em questão. Novamente aqui encontra-se uma estrutura comum entre esse acontecimento
vivido e o da chegada de maracatu, ou dos encontros entre caboclos no tempo da ignorância, e
a experiência de vadiação em capoeira. Neste acontecimento estrutural, o perigo e as tensões
agonísticas não são opostas, nem distintas ou menos próprias ao ato lúdico-artístico, mas são
sua condição de possibilidade, mesmo que praticadas de modo mais brando.
Após esse momento, entram os galantes. Trata-se de um conjunto composto por seis ou
oito folgazões que, segundo muitos, são a família ou o exército do Capitão. Todos comparecem
devidamente trajados com peitorais adornados semelhantes às golas de caboclo, porém, são
bem menores do que essas e cobrem somente a parte da frente do tronco, à maneira de uma
camiseta regata. Sobre os comandos do Mestre – posição desempenhada geralmente pelo
mesmo folgazão que interpreta o Capitão –, os galantes formam os cordões, de modo
semelhante aos do maracatu. Assim, eles dão voltas em fila em torno do Capitão ou de si
mesmos. O momento mais conhecido e apreciado pelo público em geral é o São Gonçalo, no
qual cada galante do cordão segura em suas mãos as extremidades de dois arcos, todos cheios
de fitas coloridas. Os arcos são feitos de diferentes qualidades de cipó, perfazendo uma meia
lua cada um, com flexibilidade e tensão adequadas para sustentar as fitas e não se romper
durante as manobras. Mantidos na maior parte do tempo na altura dos ombros, eles ligam todos
os galantes dispostos uns atrás dos outros em fila, compondo, assim, os cordões aos lados direito
e esquerdo do Capitão. Esse último está localizado um tanto à frente dos dois cordões,
segurando em cada uma de suas mãos um arco que, por sua vez, conecta os demais galantes
entre si, de cada cordão. De arco em arco, os galantes permanecem, então, conectados a cada
cordão: um pronto para responder aos comandos da mão esquerda do Capitão, outro aos
comandos de sua mão direita. Assim, o Capitão, ao segurar uma extremidade de um arco em
sua mão esquerda e a de outro arco em sua mão direita, tem, em cada uma delas, o comando de
cada cordão em separado: ele, então, puxa os arcos ou, mais precisamente, os faz realizar as
manobras a sua volta, cirundando-o ou, com os devidos comandos, cada cordão em separado
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para voltearem em torno de si mesmos. A dança dos arcos assemelha-se em seus rodopios às
manobras dos cordões do maracatu, porém, preenchidos de fitas pelos ares, que interligam os
galantes por meio dos arcos em suas mãos.
Entre algumas das variadas performances da galantaria, adentram outras figuras e, após
sua presença, os galantes permanecem para interagir com elas: trata-se, então, das figuras
quentes da madrugada. Estas são inúmeras que, junto com as já citadas, segundo os folgazões,
perfazem mais de setenta personagens. A finalização da sambada tem início com a entrada da
figura do Vaqueiro que, por sua vez, por intermédio de seu filho Mané da Batata, é responsável
por trazer o Boi, outra figura importantíssima. Interagindo com outras figuras e com Mateus e
Bastião em trama complexa, ele finaliza a sambada. O Boi é feito de uma estrutura de madeira,
pode ser recoberta com diferentes materiais mais resistentes, sendo desta forma muito adornado,
em acordo com o gosto dos folgazões. É de grande porte sua estrutura, e o figureiro a manobra
por dentro ou por baixo, ficando exposta apenas parte de suas pernas e pés, sustentando-a e
movimentando-a com os braços e ombros. Junto as toadas de despedida, dentre as mais
animadas da noite geralmente, todo o cavalo marinho se retira em cortejo com o Boi realizando
variadas manobras, interagindo com o público e demais folgazões, vigorosamente com
cabeçadas e rodopios na direção dos mesmos. A sambada chega ao fim. Do mesmo modo que
no caso do maracatu, são esses folgazões versados nas malícias e malandragens cênicas que
vivenciaram as épocas em que as sambadas eram mais longas, envolvendo as mais diversas e
adversas circunstâncias, que foram selecionados para ser entrevistados nesta pesquisa.
1.4

Prelúdio ao terreiro
Feita a primeira circunscrição temática da experiência vivida própria ao vadiar, antes de

avançar para as demais etapas da pesquisa e delimitar seu objetivo, se faz necessário finalizar
o significado do que foi exposto até aqui. Também é preciso expor as questões teórico
metodológicas que orientam este trabalho. Primeiramente, a respeito do critério de seleção dos
entrevistados: além dos motivos já expostos que justificam a escolha de folgazões mais velhos
ou experientes, há também a questão do modo como se chegou até eles. O procedimento
basicamente seguiu os mesmos passos das pesquisas anteriores sobre capoeira (Valério, 2014;
Valério & Barreira, 2020). Assim como nessas pesquisas, o critério de seleção dos folgazões
mais experientes e vividos tanto de maracatu rural, quanto de cavalo marinho é o de serem
identificados como tais pelas suas respectivas comunidades. Por comunidades, entretanto, leiase não determinados grupos de uma ou outra brincadeira, que, porventura, indicariam os seus
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integrantes mais experientes, mas do tecido social mais abrangente entre elas, que perpassa
variados grupos. Por exemplo: muitos folgazões são conhecidos e respeitados, mesmo
integrando um grupo específico, por diferentes outros grupos residentes em variadas cidades da
Zona da Mata Norte de Pernambuco. Desse modo, buscou-se não só entrevistar, mas também
conviver e aprender com esses diferentes folgazões, reconhecidos e respeitados pelo tecido
social mais amplo destas brincadeiras. Inclusive, foram procurados tanto os que ainda as
praticam, quanto aqueles que, devido a idade avançada, já se aposentaram.
O número total de entrevistados perfaz o de vinte e cinco folgazões, contudo, somando
um total de quarenta e uma entrevistas. Assim, já se pode notar que a convivência mais estreita
só foi possível com uma parcela menor destes folgazões, até mesmo porque eles residem nas
mais variadas cidades da região. Esse número elevado de entrevistas é decorrente da realização
de duas, em alguns casos até três entrevistas repetidas com alguns dos mesmos folgazões:
devido a enorme complexidade e variedade de funções que cada brincador exerce em suas
respectivas brincadeiras e circunstâncias festivas, para se atingir um panorama geral de
elementos invariantes às diferentes experiências relatadas por variados brincadores, necessitouse de um amplo expectro das mesmas. Dessa forma, seguindo os passos voltados ao
procedimento conhecido como saturação, visou-se encerrar as entrevistas a partir do momento
em que se repetirem os sentidos expostos nas experiências dos entrevistados (Giorgi & Souza,
2010). Entretanto, foram necessárias, durante o período de realização das mesmas, observações
mais acuradas conforme elas iam sendo transcritas, para que fosse possível identificar entre elas
repetições “de aspectos importantes ao fenômeno interrogado” (Bicudo, 2011, p. 56). Nesse
sentido, se “quanto mais sujeitos maior será a variabilidade das experiências vividas a respeito
do fenômeno estudado” (Bicudo, 2011, p. 56), no caso do presente estudo, tal variabilidade
sobressaiu já durante as primeiras entrevistas com diferentes folgazões especialistas em
diversas funções de uma ou outra brincadeira. Por essa razão, foi com a repetição e ampliação
do número de entrevistas que, gradativa e simultaneamente, foram sendo mapeados tais
elementos ou sentidos invariantes entre todas elas. Mas, por outro lado, de forma nenhuma os
elementos não identificados como tais foram descartados, mas, sim, fenomenologicamente
examinados ao fornecerem outras perspectivas analíticas sobre o fenômeno, proporcionando,
assim, maiores aprofundamentos em sua estrutura (Barreira, 2017a). Junto a tais entrevistas
exclusivas à presente pesquisa, foram feitas outras em diferentes ambientes, como engenhos e
outros lugares historicamente importantes, produzidas audiovisualmente em parceria com
outros profissionais que as utilizarão para outros fins, conforme autorização conferida pelos
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brincadores.6 Sobre as entrevistas exclusivas a esta pesquisa, essas foram somente registradas
em áudio e seguiram as orientações éticas: realizadas sob aplicação do termo de consentimento
livre e esclarecido oralmente, também registradas em áudio.7 A razão de tais repetições das
entrevistas, bem como do número dos folgazões entrevistados, será explicitada mais adiante.
Por esse motivo, também não foram retomadas as entrevistas feitas com mestres de capoeira
em pesquisas anteriores já citadas, devido tal amplitude, complexidade e densidade do material
obtido na presente pesquisa. Assim, são retomados os resultados dessas já citadas pesquisas
fenomenológicas sobre capoeira para, em contraste com as análises deste material, bem como
com a experiência etnográfica que lhe é própria, avançar na investigação do fenômeno.
Assim, por fenômeno compreende-se estas manifestações culturais e, desta forma, podese já perguntar que conceito de cultura está, então, em jogo nesta pesquisa. Primeiramente, é
notável, concordando com Monteiro (2011), a dificuldade de estabelecer definições sobre o que
venha a ser o fenômeno cultura popular tradicional. Além disso, a resposta a essa questão, por
outro lado, é simples e, conforme se poderá identificar na descrição do método aqui aplicado,
tem também suas justificativas fenomenológicas. Junto a alguns dos folgazões mais
experientes, a respeito do fenômeno cultural em questão, estes tecem com veemência a seguinte
percepção sobre o que venha a ser, para eles, cultura:
Cultura?! O cavalo marinho, o maracatu rural hoje é cultura, mas antes não era! Porque antes
era a gente que fazia, hoje não é mais! Antes batiam na nossa porta para a gente botar um
brinquedo na frente de uma casa, em um terreiro ou em uma rua, hoje a gente tem que correr
atrás de edital, de apresentação e brincar no espaço deles, no tempo deles, não no nosso.

Já nas perspectivas mais radicais dos folgazões mais velhos, até mesmo se pode escutar:
“cavalo marinho e maracatu hoje acabou-se! Só tem o nome!” Levando em consideração essas
perspectivas, notamos que, para os folgazões que detém mais saber e experiência em brincar,
cultura tende a ser identificada com um nome esvaziado de um sentido vivido concreto ou, de
outra forma, de um acontecimento vivido particular. Por outro lado, nota-se que muitos destes
mesmos folgazões ainda brincam e são atuantes, levando a sério suas brincadeiras, o que aponta
que tal esvaziamento não é pleno e, desta forma, as brincadeiras se fazem presentes
manifestando-se com grande importância em suas vidas.

6

Este material audiovisual foi produzido pela documentarista Fanny Corcelle, com a assistência da
artista visual Aline Souza e a mediação de Aguinaldo Silva, folgazão do Cavalo Marinho Estrela de
Ouro de Condado-PE e Mestre Caboclo do Maracatu Rural Leão de Ouro da mesma cidade.
7
Tal procedimento foi realizado conforme aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-FFCLRPUSP (Plataforma Brasil). Número: CAAE 69696417600005407.
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Tomemos, então, tais afirmações como índices para uma suspensão das concepções
teóricas prévias sobre o que venha a ser cultura e, assim, realizar um esforço para compreender
isto que, para nós pesquisadores, ainda é de algum modo cultura, mas antes de tudo é, para
aqueles que a vivem e a manifestam, um fazer. Como eles o vivenciam? Qual o seu sentido?
Como eram essas experiências vividas que, segundo esses que a viveram e para muitos que
ainda brincam atualmente, estão reduzidas, prejudicadas ou ausentes? Esse é o eixo norteador
acerca do tema “cultura”, pelo qual este trabalho se orienta: como ela foi e ainda é vivida por
estes brincadores mais experientes.8 Desse modo, nos orientamos de modo a nos esforçarmos
para não sobrepor, o quanto possível, teorias que informem prévia, estrutural e conceitualmente
o que venha a ser cultura, primeiramente para “a historicidade totalizante do mundo-da-vida
abrangendo a vida de cada um de nós individualmente e todos, interligadamente, mostrando-se
como o solo de todo o conhecimento humano: científico, artístico, religioso e práticas da vida
social” (Bicudo, 2011, p. 27). Não se trata de almejar um retorno ao passado para buscar as
raízes ou origens das brincadeiras e, a partir daí, sugerir uma reprodução idealizada do passado.
Primeiro, porque as experiências investigadas aqui não são exclusivas nem desse passado, nem
do presente, assim como não são apenas exclusivas de uma ou outra brincadeira, embora se
passe necessariamente pelas particularidades de cada uma em separado. O alvo é exatamente
intersecções entre elas e seus diferentes momentos sociais, históricos, míticos e ficcionais tal
como manifestas na concretude pessoal dos brincadores. Ainda que não se abranja a vida como
um todo, segundo uma correlação essencial entre cultura e pessoa (Husserl, 2012), é nas
vivências dos entrevistados que um fenômeno cultural se manifesta como momento expressivo
da integridade pessoal (Valério & Barreira, 2020).
Em segundo lugar, embora essa percepção dos brincadores sobre o passado das
brincadeiras evidencie perdas, segundo eles mesmos, se poderá ver que a vida social, política e
econômica do passado é tão problemática quanto a atual, sendo, portanto, ausente qualquer
concepção, neste trabalho, que informe que tal passado dispunha de uma vida melhor para seus
sujeitos. Segundo os próprios folgazões, as brincadeiras sofriam variadas violações assim como
seus brincadores. Nesse sentido, se havia um espaço de autonomia no seus fazeres culturais no
passado, esse era duramente conquistado e, não raro, exposto a violências brutais, entre outros.
Atualmente, como se poderá ver mais adiante neste trabalho, as brincadeiras sofrem outras

8

Com este procedimento não se está, de modo nenhum, a sugerir que outras abordagens metodológicas
que partam de um conceito de cultura teoricamente bem definido, não sejam tão relavantes e potentes
quanto a via de acesso ao fenômeno aqui empreendida. Assim, apenas almeja-se abrir uma forma
alternativa, capaz de contribuir junto a diferentes produções de conhecimento sobre o tema.
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formas de degradação que, se lhes conferem maior visibilidade social e alguma aquisição
financeira mais significativa, lhes retiram ou predeterminam o tempo-espaço da autonomia de
seu fazer. É para esse aspecto que os folgazões se dirigem, não para o contexto geral em que se
brincava, nem para o que entre os brincadores era perigo e violência em demasia, algo típico
do tempo da ignorância: nenhum deles deseja voltar a brincar para matar ou morrer, por
exemplo.
Em terceiro lugar, este trabalho, assim como muitos outros sobre cavalo marinho
(Acselrad, 2013; Laranjeira, 2017, 2018) e sobre maracatu rural (Amoras, 2018; Estrada, 2015;
Garrabé, 2010), compreende estas manifestações como essencialmente criativas e dinâmicas ao
longo da história, necessariamente em transformação em variados aspectos, desde os
estruturais, até os mais superficiais. Entretanto, tal dinâmica se mostra também com suas
permanências, inclusive, como se poderá notar, no próprio estilo reinventivo de suas estruturas
ao longo das gerações. Nesse sentido, antes de naturalizar os relatos dos mais velhos como mera
nostalgia, conservadorismo ou qualquer outra classificação social, abre-se uma escuta
suspensiva ao sentido dessas experiências, segundo o modo como seus sujeitos as vivenciam
(Barreira, 2017a). Cabe também esclarecer que as buscas metodológicas realizadas neste
trabalho foram contínuas e incessantes até seus últimos momentos de elaboração, tanto dos
resultados, como de sua continuidade junto às articulações com outros autores de diferentes
áreas de conhecimento pertinentes ao tema. Desse modo, não se deve ler este trabalho em toda
a sua extensão por uma perspectiva cronológica de sucessão entre o método e as demais fases
de elaboração da pesquisa, pois as buscas e aperfeiçoamento prático daquele atravessam
temporalmente todas essas etapas, conforme as exigências do fenômeno e as dificuldades e
desafios surgidos.
1.5

Prelúdio ao método
Devido à inseparabilidade entre método e tema em fenomenologia (Depraz, 2008), esta

pesquisa empregou contínuas buscas teórico-metodológicas em acordo com as especificidades
das manifestações culturais aqui tematizadas. Tal busca tem por referência principal o método
fenomenológico de Edmund Husserl (1859-1938). Assim, para atingir uma compreensão o
tanto quanto possível e em sentido prático mais consistente deste método, as obras de vários
filósofos especialistas em sua fenomenologia, foram cruciais para tal intento, a exemplo de
Angela Ales Bello (2004, 2016, 2019), Dan Zahavi (2015, 2019) e Natalie Depraz (2008, 2011a,
2011b, 2016). Entretanto, outros autores também foram complementares neste processo,
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oferecendo diferentes perspectivas atualizadas a respeito da fenomenologia de Husserl, tais
como Giubilato (2020), Moore (2020), Nethery IV (2018), Nobili (2020), Tarditi (2020) e Terzi
(2017). Desse modo é que este trabalho, ao longo de todas as suas fases de elaboração, almejou
desenvolvimentos e aprimoramentos de seu método de pesquisa, variando diferentes
interpretações a respeito de Husserl, de sua fenomenologia e suas possibilidades teóricometodológicas segundo as questões específicas de pesquisa.
Assim, devido às particularidades fenomenológicas das mais diversas práticas corporais
(Barreira, 2014; Telles, 2018; Valério & Barreira, 2020) intensamente artísticas, como é o caso
das brincadeiras aqui pesquisadas, abordadas pela perspectiva de uma Psicologia da Cultura
(Leite & Mahfoud, 2018; Massimi, 2012), a ênfase das buscas teórico-metodológicas tem se
detido sobre a fenomenologia husserliana tardia (Valério & Barreira, 2015). Optou-se entre as
diferentes pesquisas adotar, de modo predominante e decisivo, a perspectiva da fenomenologia
como prática concreta (Depraz 2011a). Dessa forma, os trânsitos entre o domínio teóricofilosófico e o domínio empírico foram enriquecidos e aprimorados, pois tal proposta aborda-os
de modo implicado à experiência em sentido aberto, pragmático e crítico. Tal abordagem
também oferece orientações de caráter etnográfico, filosófico, entre outros, confrontando
diferentes campos disciplinares e diversos fenomenólogos, explorando assim suas
complementaridades e convergências.9 Para além disso, a autora também realiza, em sua
arqueologia dos gestos fenomenológicos, exposições destes tanto em filosofias anteriores à
própria fenomenologia, como em práticas artísticas e religiosas ocidentais e orientais (Depraz,
2011a).
Muito sintonizados com as possibilidades abertas pela última fase do método
husserliano, essas orientações foram de fundamental importância. Sob esta perspectiva de
contraste entre diferentes campos fenomenológicos, desenvolveu-se, então, neste trabalho uma
fenomenologia de caráter empírico-qualitativo em psicologia como um processo de fazer,
variando diferentes propostas metodológicas neste campo. Percurso este, inclusive, que já
obteve seus primeiros passos em trabalho anterior (Valério, 2014), bem como suas primeiras
elaborações exclusivamente teórico-metodológicas (Valério & Barreira, 2015). Contudo,
devido a não ruptura completa entre as diferentes fases da fenomenologia husserliana (Zahavi,
2015) e ao fato de as propostas de sua transposição empírica serem predominantemente
orientadas pela sua primeira fase (intencional e estática) (Barreira, 2017a; Giorgi, 2010;
9

É nesse sentido, por exemplo, que, mesmo de modo muito pontual e especifico, a autora percorre
intersecções entre Husserl e outros filósofos não fenomenólogos, como Gilles Deleuze (Depraz,
2011b) e Michel Foucault (Depraz, 2013).
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Irarrázaval, 2020; Petitmengin et al., 2019; Zahavi & Portugal, 2019), este trabalho concentrou
esforços para o aprofundamento da compreensão desta via metódica, percorrendo algumas
obras de Husserl que a desenvolvem, principalmente as Ideias para uma Fenomenologia Pura
e para uma Filosofia Fenomenológica (Husserl, 2006), e as Meditações Cartesianas e
Conferências de Paris (Husserl, 2012). Este empreendimento desenvolve, portanto, em sentido
particular, o método fenomenológico exercido nesta pesquisa, elaborando, assim,
possibilidades alternativas às já existentes propostas no campo empírico qualitativo em
psicologia sem, contudo, e de modo nenhum almejar diminuir, corrigir ou desqualificar as já
existentes. Pelo contrário, explora-se pontos de convergência entre essas diferentes propostas
em seus contrastes com o próprio Husserl, com diferentes autores especialistas em suas obras
e, principalmente, com as experiências do pesquisador em campo e os modos de manifestação
do fenômeno no mundo. O método husserliano comparece aqui, portanto, a partir do que nele
se mostra como potencialidade aberta para, portanto, não como projeto metodológico a ser
rigidamente seguido em acordo com todo o seu corpo teórico, seus respectivos propósitos e
concepções previamente definidas (Depraz, 2011a).
Tal empreendimento tem seu esforço motivado, como dito, pelo que já vem sendo
evidenciado como necessidade inerente ao método fenomenológico em pesquisas anteriores: o
exame crítico e a retirada de circuito dos modos cristalizados “de investigação, da visão e da
apreensão do fenômeno pelo próprio pesquisador, o que potencializa uma investigação coagida
pelo modo como o fenômeno se manifesta e desobstruída de pré-conceitos, teorias” (Valério &
Barreira, 2015, p. 436). Nesse sentido, a fenomenologia que se persegue aqui se dá segundo os
gestos fenomenológicos fundamentais de “abertura à manifestação de novas faces do fenômeno
em vista” (Valério & Barreira, 2015, p. 437). Tais orientações, entretanto, não incidem apenas
sobre teorias, filosofias, elaborações sociais e conceituais outras, mas sobre o próprio método
que pretende aplicá-las. Esta perspectiva encontra-se referenciada no próprio princípio
autocrítico da fenomenologia husserliana (Gordon, 2010; Zahavi, 2019). Portanto, se
compreende que a “fenomenologia é uma reflexão crítica, uma (auto)problematização
incansável. Ela não pode simplesmente acolher apenas, nem mesmo a si mesma. Ela é, caso se
queira, uma meditação sem fim. Ela nunca sabe a caminho de que ela se encontra” (Zahavi,
2019, p. 47). Tal autocrítica meditativa, mesmo em plano qualitativo de pesquisa, implica um
autoexame do pesquisador com relação a ele próprio e, consequentemente, não somente com
relação às dimensões pessoais, sociais e culturais de sua experiência e de seus modos de fazer,
mas as do próprio método que ele emprega. Desse modo, suas teorias, modos de ver, pensar e
perceber, invariavelmente operantes no campo de pesquisa, devem ser também indagados a
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partir de como o próprio fenômeno os confronta: procedimento este “que está em contínuo
movimento de descoberta, ajuste e aprofundamento, necessitando experimentações práticas”
(Valério & Barreira, 2015, p. 437). Nessa perspectiva, seguindo estes princípios, evidentemente
não com o mesmo alcance de um filósofo, é que se volta o olhar para esta intersecção entre
estes variados domínios fenomenológicos.
Assim, ao invés de apenas aplicar métodos de modo a deixar que suas implícitas teorias
prévias “formem nossa experiência, as teorias devem, ao contrário, ser dirigidas por nossa
experiência. É isso que Husserl nos diz em sua Filosofia como ciência rigorosa: ‘O verdadeiro
método segue a natureza da coisa a ser investigada, mas não nossos preconceitos e imagens
prévias’” (Zahavi, 2019, p. 30). Entretanto, a presente perspectiva se alinha ao fato de que tais
metas são inatingíveis por completo, conforme o próprio Husserl reconhece, como também o
fenomenólogo francês Merleau-Ponty (1908-1961) (Zahavi, 2019). Ou seja, é exatamente
tomando consciência da impossibilidade de um despojamento completo de agências culturais,
sociais e teóricas prévias por parte de qualquer empreendimento metodológico, seja ele
filosófico ou outro, que a própria fenomenologia pode ganhar novos alcances e potencialidades.
Se em plano filosófico tal questão é complexa e não raro polêmica, que dirá no campo das suas
transposições para o domínio empírico das pesquisas qualitativas em psicologia. Essas, de
modo geral, se observadas na amplitude de suas propostas, não formam um consenso a respeito
do que venha a ser, em definitivo, uma pesquisa qualitativa fenomenologicamente orientada
(Feijoo & Goto, 2016; Irarrázaval, 2020; Petitmengin et al., 2019; Zahavi & Portugal, 2019).
Diante de todo este panorama teórico-metodológico, adentramos neste plano em sintonia com
a concepção de que “de modo atento e rigoroso, não há um modo correto ou certo de pesquisarse. Isso significa dizer que não há um padrão de procedimentos a serem seguidos que garantam
que a investigação seja bem sucedida, dando-nos certeza sobre o encontrado, em termos
científico-filosóficos” (Bicudo, 2011, p. 21). Convergimos também com o princípio de que “o
trabalho com questões complexas não permite ao pesquisador uma definição exata e a priori
dos caminhos de pesquisa” (Andrade & Holanda, 2010, p. 260).
Esses princípios, contudo, não diminuem de modo nenhum as abordagens que se
pretendam mais sistemáticas e definitivas: elas mesmas e seus resultados, seus alcances e
limites por acaso identificados, são importantíssimos tanto para mostrar possíveis limitações de
outras abordagens, quanto para apontarem novos caminhos, potencialidades e alternativas
metodológicas. Nesse sentido é que, junto dessas orientações e princípios, se encontram
convergências muito importantes com as abordagens decoloniais de fenomenologia: segundo o
filósofo jamaicano Lewis Gordon (2010, 2017, 2019), exigir uma abertura metódica disponível
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para sofrer modificações em seu próprio corpo teórico através do contato com a realidade
singular – tal como ela é vivida por diferentes sujeitos, incluindo aí o próprio fenomenólogo –
que a excede e lhe é irredutível, é crucial. Nos aproximamos também, nesse mesmo sentido, da
fenomenologia crítica tal como é concebida no campo da antropologia, que identifica a
irredutibilidade da experiência a qualquer teoria e método, abrindo-os assim para o degelo de
seus conceitos na relação com o campo de pesquisa (Mattingly, 2019). Por isso, as orientações
da fenomenologia como prática concreta foram exploradas em seus primeiros passos
convergentes com estas perspectivas fenomenológicas decoloniais.
A fenomenologia, então, aqui comparece antes como uma prática que toma o pensar
como ação autorenovadora de seus próprios métodos (Depraz, 2011a). Inscrita no plano da
experiência e do viver, o método fenomenológico é, antes, indicação da própria condição
encarnada no mundo, na qual “o praticante não se coloca mais as questões, ele age, as questões
vem depois. Seu pensamento é sem cessar recomposto, se remodela e permanece ao sabor disto
que ele reencontra como nova experiência” [tradução nossa] (Depraz, 2011a, p. 6). É essa a
perspectiva deste trabalho, a respeito do que venha a ser um retorno às coisas mesmas: “recusar
as argumentações doutrinárias e os sistemas autocoerentes em proveito das interrogações
nativas suscitadas pelo mundo a nossa volta e das quais nossa viva reflexão se alimenta”
(Depraz, 2008, p. 27). Tais orientações rumam no mesmo sentido de evitar o que Gordon (2010)
conceitua como solidão ou decadência disciplinar: “este é o fenômeno de afastar-se do
pensamento vivo, que engaja a realidade e reconhece suas próprias limitações” (Gordon, 2010,
p. 117). Em suma, a obstinação em aplicar “corretamente” um método ao almejar uma coerência
apenas compreendida a partir de seus próprios critérios internos, no limite desenhando seu
corpo metódico somente segundo suas próprias leis e regras, faz com que a disciplina se torne
“de forma solipsística, o mundo” (Gordon, 2010, p. 117). Assim, em uma perspectiva
interseccional entre a fenomenologia crítica (Mattingly, 2019), a fenomenologia decolonial
(Gordon, 2010, 2017, 2019) e a fenomenologia como prática concreta (Depraz, 2011a) – que
empreende um método contra sua própria formalização conceitual e seu fechamento teórico
interno –, é que este trabalho desenvolveu seu empreendimento.
Torna-se profícuo, seguindo a importância de se posicionar criticamente tanto ao
próprio Husserl, quanto em relação aos seus críticos (Depraz, 2011a), efetivar os primeiros
gestos fenomenológicos pertinentes à suspensão teleológica (Gordon, 2017, 2019). Esta
também se torna oportuna ao notarmos que o filósofo jamaicano se dirige para Husserl e sua
fenomenologia, considerando-os em seus já citados empenhos autocríticos rigorosos, em
convergência com uma proposta redutiva decolonial (Gordon, 2017, 2019). Nesse sentido, o
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filósofo, inclusive, destaca certa proximidade dos intentos metodológicos de Franz Fanon em
seu método contra o método e o princípio fenomenológico husserliano de crítica radical das
ciências, incluindo a própria fenomenologia em tal procedimento (Gordon, 2010). Sem
pretensão portanto, de emitir aqui uma última palavra a respeito de Husserl, sua filosofia,
método, bem como de outras abordagens por ele orientadas, apenas adota-se um
posicionamento dentre tantos outros possíveis, válidos e consistentes a respeito. Constatou-se,
portanto, que tal perspectiva é relevante e coerente com os propósitos desta pesquisa e com o
fenômeno por ela tematizado: as manifestações culturais negro-brasileiras, desenvolvidas
durante um processo de colonização e originárias de matrizes culturais africanas. Dessa forma,
este trabalho compreende ser necessário se atentar para o que se conceitua como colonialidade:
“modo como o processo de colonização, embora fato histórico já datado persiste no pensamento
filosófico sob a forma de domínio e conquista dos povos que foram colonizados, tamponados
pelo modo de pensar europeu” (G. Santos, 2017, p. 98). Destaca-se aqui duas das formas de
colonialidade, a do Saber: “crença de que a episteme europeia, sobretudo o paradigma
científico-experimental é superior e mais verdadeiro que os demais” (G. Santos, 2017, p. 98);
e a do Ser: “concepção de que a racionalidade europeia que inaugura um modo de ser desde
Descartes, é superior e deve dominar todas as outras que lhes são distintas” (G. Santos, 2017,
p. 98). Assim, este trabalho se alinha com uma psicologia que almeja superar tanto
etnocentrismos, quanto empirismos vigentes em diferentes abordagens, reconhecendo-se nesta
perspectiva “uma via de acesso privilegiado à unidade mutuamente constitutiva entre sujeito e
mundo, já que ao elaborar o que vive, expressando sua pessoalidade em constante diálogo com
os problemas e tensões próprios de sua realidade social” (Leite & Mahfoud, 2018, p. 7).
Portanto, sendo a fenomenologia disposta a interrogar-se criticamente em seus
fundamentos, em correlação com a abertura ao modo concreto social de manifestação da
realidade do fenômeno e das pessoas que o vivenciam, ela pode despir-se de um posicionamento
impermeável às críticas e possibilidades epistemológicas oriundas de outras ciências, filosofias,
culturas e formas de conhecimento (Gordon, 2010, 2019). Gordon chama a atenção para a
implicação de compreender um método ou filosofia que se autoatribui um estatuto
transcendental absoluto, de condição de possibilidade inquestionável para qualquer realidade e,
consequentemente, para qualquer outra ciência, teoria ou conhecimento de modo infenso a
críticas: tal postura, se levada ao extremo, implicará em um transcendentalismo metódico que
pressuporá um isomorfismo entre método e realidade, portanto, incorrendo na pressuposição de
sua onisciência e onipotência epistemológica (Gordon, 2010).
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Destaca-se aí outro ponto a ser suspendido neste processo, presente nas pressuposições
já mencionadas
a intencionalidade como uma condição de possibilidade para qualquer fenômeno como objeto
de estudo, nós não podemos deste ponto, fazer conclusões de universalidade e particularidade,
o que exigiria pressupor um enquadramento conceitual prévio ao invés de um estágio de
avaliação. (Gordon, 2010, p. 205)

Devido a não dissociabilidade entre teoria e prática (Depraz, 2011a), são grandes as
chances de, mesmo implicitamente, pressupor tais relações em sua própria operatividade
metódica, conduzindo o fenômeno para um corpo estrutural a respeito do que venha a ser
mundo, cultura, ser humano etc, já definido previamente (Gordon, 2010). Consequentemente,
implicar-se-ia neste ato metódico teleogicamente orientado segundo todos os pressupostos
filosóficos de origem, conforme concebidos em uma determinada cultura e tempo, a agência de
suas concepções prévias acerca do que é o ser humano, o mundo etc. Nesse sentido também é
que este trabalho esforçou-se para ater-se ao fenômeno em uma aproximação com a
etnopsicologia, na intenção de contribuir com uma construção colaborativa do conhecimento a
respeito do mesmo , orientada por um “entendimento do psicológico que faça ouvir nas nossas
academias e publicações a suas vozes, sob pena de, no ato mesmo de produzirmos ou relatarmos
conhecimento unilateralmente sobre os povos originários, reproduzirmos o nosso mundo por
sobre o deles” (Bairrão, 2017, p. 55). Assim, busca-se evitar, o quanto possível, a submissão
dos seus mundos e produções de conhecimentos “a regras de uma gramática etnocêntrica e
colonizadora” (Bairrão, 2017, p. 56). É importante, então, não recair na pressuposição de que
uma determinada vertente metodológica é necessariamente mais completa e fundamental que
outras: “é o historiador que afirma a história como o fundamento de tudo. É o cientista natural
que critica os outros por não serem científicos. E é também o filósofo que rejeita tudo por não
ser propriamente filosófico” (Gordon, 2017, p. 118). Acrescentemos a esta exposição: é o
fenomenólogo que rejeita outras perspectivas, acadêmicas ou não, como menos ou não
fenomenológicas, filosóficas ou mesmo epistemologicamente válidas. Este quadro, nomeado
por Gordon como inveja disciplinar, está intimamente ligado ao processo conceituado por ele
como decadência disciplinar.
Torna-se viável assim uma perspectiva que, orientada pela já mencionada concepção de
degelo, desenvolvida pela filósofa alemã Hanna Arendt (1906-1975), desestabilize tais
operações teórico-metodológicas rigidamente orientadas por seus próprios intentos e
concepções filosóficas originais (Mattingly, 2019). O cerne fenomenológico desse
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procedimento não é o descarte destes, mas de sua revisão crítica pelo reestabelecimento das
incertezas por meio da relação destas com os acontecimentos concretos vivenciados pelo
pesquisador: advém o método por meio da sua relação aberta e permeável, com a irredutível,
indisciplinada e excedente singularidade a seus domínios teóricos (Mattingly, 2019). Mas esta
permeabilidade estrutural entre estrutura teórico-metodológica almeja intensificar a abertura ao
outro, tendo em vista que não é suficiente apenas aplicar “uma atitude científica, supostamente
científica e rigorosa, se esta se traduzir em uma impermeabilidade aos pontos de vista das
etnoteorias do outro, pois o efeito geral desta conduta é o apagamento do interlocutor na sua
qualidade de sujeito política e epistemologicamente ativo” (Bairrão, 2017, p. 56). A
desestabilização de concepções teóricas previas e já definidas em contato com o mundo, junto
com a perspectiva da suspensão teleológica, pode, então, avançar em uma forma de pesquisar
que não implica na abdicação total das perspectivas do pesquisador e dos autores que
fundamentam sua pesquisa, mas, sim, considerar seriamente as alheias, favorecendo “o
conhecimento mútuo e dialógico horizontal com mundos nativos e proceder a cotejamentos e
cocriações de conceitos” (Bairrão, 2017, p. 57). Este trabalho se pauta então na concepção de
um fenomenólogo que, em sua prática, atua ao modo de um inventor, abrindo múltiplos campos
de investigação (Depraz, 2011b).
Seguindo tais orientações, foi oportuno considerar a singularidade, a existência ou o
mundo fático não de modo rigidamente distinto do domínio transcendental ou daquilo que se
pode chamar de essência, sendo ambas as instâncias não redutíveis uma para outra (Depraz,
2011a). Isso não exclui a possibilidade do transcendental, mas implica compreendê-lo de outra
maneira e, necessariamente, sem pressupor sua completude ou universalidade teórica prévia no
contraste com outras filosofias, teorias, ciências e culturas. Conforme o que está presente em
Husserl como potencialidade, em intersecção com uma fenomenologia decolonial, é que o
método aplicado aqui se orienta pela perspectiva de um Empirismo Transcendental (Depraz,
2011a, 2011b). Optou-se por privilegiar também determinadas perspectivas sobre a
fenomenologia husserliana presentes em estudos recentes de diferentes autores, que têm
explorado novas possibilidades a partir do que já se mostra nela como diferencial em relação à
sua primeira fase: a exemplo da vazante ininterrupta do empírico ao transcendental no domínio
das famosas sínteses passivas (Tarditi, 2020), ou de novas revisões do modelo analítico de
estratificação da experiência por camadas, bem como de novas proposições a seu respeito, com
ênfase neste mesmo domínio (Nobili, 2020).
Desse modo, assim como para Gordon (2010, 2019), intencionalidade e mundo, filosofia
e realidade vivida ou método e realidade vivida são concebidos como abertos um ao outro. Os
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domínios transcendental e empírico são concebidos, portanto, em íntima socialização pela qual
as categorias e conceitos são apreendidos em um processo dinâmico de experimentação:
“empírico e transcendental se encontram inevitavelmente transformados um pelo outro, o
primeiro reinvestido de suas potencialidades estruturantes, o segundo dinamizado dentro de sua
capacidade de efetivação da experiência” [tradução nossa] (Depraz, 2011a, p. 122). Conforme
a filósofa, o domínio transcendental, apreendido a partir de sua capacidade de efetivar-se como
experiência, se inscreve necessariamente como carne transcendental e, consequentemente, no
coração do método como prática concreta (Depraz, 2011a). Em aproximação com MerleauPonty - que inclusive dispõe de uma convergência ontológica forte com o último Husserl
(Depraz, 2011a) -, não se parte aqui de um pressuposto de separação ou distinção absoluta entre
as instâncias transcendental e empírica, essencial e existencial, universal e singular. Embora o
método se oriente da facticidade à essência, esta última não é uma finalidade em si e não
concebida de modo imutável, mas transformado conforme a dinâmica da socialização entre
esses domínios (Depraz, 2016). Desse modo, ao almejar apreender essencialmente o fenômeno,
“a concentração na essência acontece a partir do desejo de abarcar a riqueza do faticamente
dado, não a partir do desejo de abstrair da facticidade” (Zahavi, 2019, p. 26). Portanto, é em
torno da via fenomenológica do mundo da vida que a via da psicologia sofre uma inflexão
ontológica ao se dirigir sem “interrupção do curso da atitude natural, nem inibição do interesse
pelo mundo, a epoché tem por oficío desconstruir nossas elaborações mentais, ideais ou sociais:
ela nos reconduz ao solo sensível e prático de toda doação de sentido” (Depraz, 2008, p. 53).
Assim, a própria intencionalidade compreendida como nexo essencial e inquebrável da
subjetividade com o mundo (Zahavi, 2019) é apreendida antes como experiência nesse sentido,
bem como sua essencialidade. A intencionalidade e, portanto, o conceito de subjetividade que
se tem como referência neste trabalho, é aquela compreendida em sua estrutura múltipla
corporificada própria a cada acontecimento (Gordon, 2010). Logo, trata-se de uma
subjetividade não concebida pela lógica da distinção de atos ou componentes específicos da
experiência, mas com um complexo dinâmico e aberto a alterações, de dimensões afetivas,
históricas,

intersubjetivas

“situados

no

coração

sinóptico

da

complexidade

do

acontecimento/fenômeno” [tradução nossa] (Depraz, 2011a, p. 126). Todo esse percurso, ao
invés de diminuir a importância da fenomenologia de Husserl, a compreende em sua
potencialidade de modo particular e não compreendido como mais adequado ou correto que
outros, contribuindo para reafirmar, assim, a grande relevância de seu legado para o estudo de
qualquer fenômeno cultural: tal compreensão neste trabalho almeja contribuir, em plano
horizontal com outras abordagens teórico-metodológicas, tanto fenomenológicas, quanto não
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fenomenológicas, para o aprofundamento e enriquecimento dos conhecimentos produzidos
sobre diferentes manifestações culturais negro-brasileiras.
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2

OBJETIVO
O objetivo da pesquisa é, por meio de uma abordagem fenomenológica, identificar quais

são e como se configuram os sentidos vividos essenciais ao acontecimento do vadiar no
Maracatu Rural, no Cavalo Marinho e na Capoeira, possibilitando, assim, a descrição e
compreensão da estrutura intencional invariável em questão.
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3

ENTRE A TEORIA, O MÉTODO E O FENÔMENO
Como destacado anteriormente, os gestos suspensivos teleológicos aplicados não

implicam abandonar as dimensões teóricas às quais eles se referem. Pelo contrário, é importante
refazer o ir e vir entre “teoria” e “prática” em sentido rente ao modo como o fenômeno se
manifesta. Dessa forma, a atitude do praticante fenomenólogo consiste em se apropriar dos
conceitos como um processo de fazer, como fonte de orientações para ações e, portanto, não de
delimitação do fenômeno por meio de um conjunto de ideias e representações teóricas prévias
(Depraz, 2011a). Torna-se possível retomar uma orientação rigorosa segundo este intento, pelos
quais os conceitos não são apreendidos para atender as suas finalidades teóricas de origem, mas,
de modo elementar e renovado, como orientações analítico-descritivas (Depraz, 2011a)
apreendidas em aproximações com as perspectivas do degelo (Mattingly, 2019), da suspensão
teleológica (Gordon, 2017, 2019) e da etnopsicológica (Bairrão, 2017). Assim, diferentes
propostas teórico-metodológicas são também lidas, no sentido de considerá-las como índices
de uma determinada experiência oferecida pelo próprio texto que as expõe: “ver uma
experiência depositada no texto, isto é literalmente ter uma intuição (intueri = ver) e fazer deste
critério de evidência interna (videre = ver) o único critério autêntico da validade da proposta
filosófica firme” [tradução nossa] (Depraz, 2011a, p. 5). Seguindo essas orientações, buscouse variar algumas possibilidades práticas de diversos textos filosóficos e teórico-metodológicos
qualitativos em fenomenologia, em contraste com a variação das possibilidades investigativas
conforme as manifestações do fenômeno. Vale lembrar que esta pequena incursão na
fenomenologia husserliana, assim como as alternativas de sua transposição para o campo
qualitativo de pesquisa em psicologia que dela surgem, de modo nenhum tem a pretensão de se
colocar como a mais correta ou adequada entre as já existentes. Nesse sentido, adentra-se no
campo filosófico para melhor apreender um processo de fazer fenomenológico, segundo seus
contrastes com diferentes propostas qualitativas de pesquisa, com os resultados de pesquisas já
realizadas e com as experiências do pesquisador em campo.
3.1

Sobre a via estática e egológica da autoexperiência fenomenológica
Como se dá, então, o início do percurso fenomenológico para se chegar à aplicação das

vias fenomenológicas estáticas? Do pensamento do filósofo René Descartes (1596-1690) e de
seu percurso filosófico, do qual se extrai a famosa afirmação cogito ergo sun - penso logo existo
-, Husserl decide simular a dúvida metódica universal, enquanto expediente metódico e ponto
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de partida para uma longa jornada fenomenológica. Tal expediente metódico, a grosso modo, é
a suspensão das teses da orientação natural (Husserl, 2006). Descartes realiza esta reversão para
o sujeito que reinicia o processo do conhecimento. Constata-se, então, que o sujeito, ao duvidar
radicalmente de todo o mundo perceptivo sensorial, não pode se esquivar da evidência do
próprio ato de duvidar e, consequentemente, não pode escapar da evidência de que sempre há
a própria atividade do ser pensante. Para Husserl (2013), há nesta passagem um potencial para
renovar “uma reconstrução radical que dê satisfação à ideia de Filosofia enquanto unidade
universal das ciências na unidade de uma fundamentação absolutamente racional” (p. 1).
Husserl (2013) afirma aí sua meta que, embora seja suspensa, permanece em certo sentido em
vigor. Esta é sua retomada das antigas meditações “não para adotá-las no seu conteúdo, mas
para pôr por vez primeira a descoberto o sentido mais profundo do seu radicalismo no retorno
ao ego cogito” (Husserl, 2013, p. 5). Desse ponto, Husserl (2013) segue inscrito em uma
orientação e caminho que, para ele, é uma condição de possibilidade para o próprio filosofar:
“todo aquele que queira seriamente tornar-se filósofo deve, uma vez na vida, recolher-se em si
próprio e procurar, dentro de si próprio, destruir todas as ciências já dadas e de novo construílas” (Husserl, 2013, p. 1).10
O ponto chave deste caminhar é o seu como e suas condições de possibilidade para
realmente efetivá-lo em sua validade científico-filosófica. Assim: “Começamos então, cada um
por si e em si, com a decisão de pôr fora de validade todas as ciências que nos são já dadas de
antemão” (Husserl, 2013, p. 4). Temos aqui os primeiros passos da epoché fenomenológica,
que prossegue não tomando como antecipadamente válido factualidades produzidas
cientificamente, iniciando, assim, as suspensões das teses de orientação natural: “Em lugar do
ensaio cartesiano de dúvida universal, nós poderíamos fazer surgir agora a epoché universal,
no nosso sentido nitidamente determinado e novo” (Husserl, 2006, p. 81). Assim, coloca-se em
suspenso não só as teorias científicas e seus procedimentos metódicos, mas fica “fora de ação
a tese geral inerente à essência da orientação natural, colocamos entre parênteses tudo o que
é por ela abrangido no aspecto ôntico” (Husserl, 2006, p. 81). Isso se deve pelo fato de que a

10

É importante ressaltar que este “solipsismo” tem um sentido metódico muito específico, pois, para
Husserl (2001), a percepção de qualquer objeto concreto, imaginário ou mesmo ideal pressupõe
estruturalmente a intersubjetividade, mesmo em circunstâncias de epoché e redução
fenomenológicas. Portanto, é em uma dimensão transcendental estruturada pela correlação essencial
entre mundo, subjetividade, intersubjetividade e corpo, que a própria fenomenologia opera seus
empreendimentos (Zahavi, 2015). Nesse sentido, a suspensão do mundo tem o valor metódico de não
partir de qualquer julgamento ou crença que lhe confira o estatuto absoluto de verdade factual,
liberando, assim, um acesso metódico renovado a este mundo em sua dimensão vivida originária ou
mesmo transcendental (Depraz, 2008).

49

“evidência da experiência do mundo carece, primeiro, de uma crítica de sua validade e do seu
alcance, e que, portanto, não podemos tomá-la como sendo inquestionável e imediatamente
apodítica” (Husserl, 2013, p. 5). Coloca-se entre parênteses a própria essência da orientação
natural, a imediata e irrefletida crença no mundo, na sua existência e na existência de todas as
suas objectualidades circundantes (Husserl, 2006). Mais ainda, esta parentização tem como
característica uma certa inibição da factualidade (Depraz, 2008), no sentido de que ela nos
“impede totalmente de fazer qualquer juízo sobre existência espaço-temporal” (Husserl, 2006,
p. 81).
É esta a retirada de ação da validade típica da orientação natural, segundo o filósofo, da
sua “validade ingênua” (Husserl, 2006, p. 81), que impede que qualquer julgamento dedutivo,
indutivo ou interpretativo opere durante a efetivação fenomenológica. Neste mesmo processo,
está já em início a operação da primeira redução fenomenológica, compreendida enquanto
redução psicológica (Depraz, 2008). Em sentido amplo, ao efetuá-la, o filósofo se converte em
ego transcendental no sentido de realizar uma autoexperiência transcendental (Husserl, 2013).
A partir dessa conversão, “somos governados por uma consciência prática – que terá grande
importância metodológica agora” (Husserl, 2006, p. 140). Tal consciência prática assegura a
pureza da região investigada ao inibir a agência das teses naturais: “nem um só teorema e nem
mesmo um só axioma pode ser tirado de todas as ciências referentes a elas e admitido como
premissa para fins fenomenológicos” (Husserl, 2006, p. 140). Dessa forma, é por intermédio
desta consciência prática reduzida que “nos protegemos metodicamente daquelas misturas que
estão tão profundamente arraigadas em nós, dogmáticos natos, que não poderíamos encontrar
outra maneira de evitá-las” (Husserl, 2006, p. 140). Consuma-se aqui a via redutiva na qual se
“torna primeiramente possível em geral a mudança do olhar para o campo fenomenológico e
para a apreensão de seus dados” (Husserl, 2006, p. 131).
Os dados apreendidos e o campo fenomenológico que se mostram a partir daí dizem
respeito ao campo dos vividos puros, da consciência pura “que tem, de um lado, seus puros
‘correlatos de consciência’ e, de outro, seu ‘eu puro’, nossa consideração se fará a partir do eu,
da consciência, dos vividos que nos são dados na orientação natural” (Husserl, 2006, p. 83).
Comparece, portanto, uma consciência pura em sua concreção com o mundo, porém, não o
mundo tal como é dado na orientação natural, mas o mundo apreendido como mundo em geral
partindo do mundo da experiência, pré-dado como mundo que é, e na passagem para a atitude
eidética, visando a um mundo de experiência pré-dado em geral, pensado como mundo que é,
exercemos a redução transcendental, ou seja, regredimos até o ego transcendental. (Husserl,
2013, p. 175)
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Note-se bem que a passagem para a atitude eidética já é a própria redução eidética em
seus primeiros passos. Esta, ao visar um mundo de experiência em geral, pode, então, regredir
para o campo fenomenológico transcendental.
Observemos, portanto, a prática metódica que se vê em Husserl (2006, 2013), na qual
esta dimensão de teste de hipóteses e a redução eidética tem um objetivo e seguem um curso
operacional na direção da própria experiência do fenomenólogo: trata-se não apenas de uma
variação de hipóteses, mas de uma orientação eidética geral em relação a toda estrutura do
fenômeno, qual seja: “a redução aqui em questão, que leva do fenômeno psicológico à
‘essência’ pura ou, no pensamento judicante, da universalidade fática (‘empírica’) à
universalidade de ‘essência’, é a redução eidética” (Husserl, 2006, p. 28). Devido a esta etapa
redutiva, temos a conversão de unidades de sentido empíricas em unidades de sentido eidéticas,
universais, escapando-se aqui da contingência e relatividade fáticas destas unidades tomadas
em seu status real (Depraz, 2011a). Prossegue-se “com base em trabalho sistemático de
fundamentação nesse campo, concentramos cautelosamente conhecimentos obtidos em
descrições que se mantem no âmbito da generalidade” (Husserl, 2006, p. 129). Nesse sentido,
não são necessariamente os objetos alvo da redução eidética, mas qualquer unidade de sentido
objetivamente intuída que se mostre para a consciência, sejam atos da mesma, sensações,
emoções ou objetos físicos intencionados. É contraditório e inoperável, do ponto de vista
filosófico, portanto, assumir uma distinção rígida e cronológica entre as etapas psicológicas,
eidéticas e transcendentais. Em todo caso, já nos primeiros passos redutivos, se impõe a
necessidade de generalidade e universalidade para prosseguir no território fenomenológico que
tem o ego transcendental como ponto de partida em sua experiência, que não é outra, senão a
daquele que faz fenomenologia. No que se refere à redução eidética, ela própria já se configura
como procedimento redutivo que apreende em generalidade de essência, todo o arco intencional
entre a consciência do fenomenólogo e o objeto por ele visado. Gradativamente, esse
procedimento avança possibilitando a configuração de uma redução transcendental. Porém, este
teor transcendental já é sinalizado nos primeiros passos com a virada transcendental – ou no
mínimo universalizante - autoexperienciante do ego.
Ao se retornar ao domínio do ego cogito, se prossegue ainda no território de uma
consciência pura implicada em uma correlação intencional com objetos ou unidades de sentido
efetivas reduzidas, ou seja, convertidos para unidades de sentido apreendidas em suas
necessidades eidéticas. Nesse itinerário, retornando um pouco ao estágio psicológico de
redução: “dado que retiramos, desde o início, validade às ciências, encontramo-nos na vida pré-
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científica, na qual não faltam evidências, tanto imediatas como mediatas. É disto, e nada
diferente disto, que dispomos de início” (Husserl, 2013, p. 4). Feito isso, até ali prosseguia-se
a partir de evidências imediatamente intuídas, portanto, “se haverá para nós evidências
patenteáveis que, como deveremos presentemente dizer, por um lado tragam consigo
apoditicamente a visão intelectiva de que precedem todas as evidências concebíveis enquanto
em si primeiras” (Husserl, 2013, p. 54). É neste ponto que há a agência da redução eidética em
sua conversão da generalidade fática apreendida por uma consciência pura efetiva para uma
generalidade de essência. Esse procedimento é orientado por um objetivo que, embora tomado
apenas a título de possibilidade por Husserl, no mínimo implicitamente – conforme sugere o
próprio filósofo e comentador de sua obra, Roman Ingarden – direciona a próxima etapa
redutiva. Esta meta ou ideia condutora é “a de uma ciência a fundamentar numa radical
autenticidade e, derradeiramente, a de uma Ciência Universal” (Husserl, 2013, p. 45).
Até o momento, todas as “considerações foram eidéticas; mas as individualidades
singulares das essências ‘vivido’, ‘fluxo de vivido’ e, portanto, da ‘consciência’, em todos os
sentidos, fazem parte, como eventos reais, do mundo natural” (Husserl, 2006, p. 94). Busca-se,
então, prosseguir com uma caminhada fundamentada em perfeitas evidências obtidas em
investigações puras da consciência: “A fenomenologia eidética pesquisa, portanto, o a priori
universal sem o qual não seria concebível o eu e um eu transcendental em geral, ou, dado que
toda generalidade de essência tem o valor de uma legalidade inquebrantável” (Husserl, 2013,
p. 110). A redução eidética é uma conversão daquilo que é intuído em sua essência por um eu
puro para uma unidade composta pela mesma essência em ideia ou eidos, como, por exemplo,
o som. Daí em diante, posso imaginar um som enquanto percebido, enquanto julgado, enquanto
recordado, sem necessitar estar a todo momento realizando intuições e atos de consciência
atuais de um som. Portanto, aquilo que Husserl (2014) chama de co-posição de efetividades
experienciadas fica também reduzida. Extraindo destas efetividades suas possibilidades puras
– essenciais – realizando uma livre abstenção destas posições, transporta-se tais possibilidades
para o âmbito da fantasia independente de qualquer factualidade e efetividade. Essas
efetividades ajuizadas em experiência – conforme o fenomenólogo aponta sobre o
procedimento próprio às ciências apriorísticas, incluindo-se aí a fenomenologia que se pretende
como tal – agora correspondem “à correção de tais juízos, sob a lei incondicionada de ter de
corresponder, antes de tudo, às ‘condições da experiência possível’” (Husserl, 2014, p. 19). É
nesta conversão em que “ajuizar as efetividades segundo as leis de sua possibilidade pura, ou
ajuizá-las segundo ‘leis de essência’, segundo leis apriorísticas, é uma tarefa universal”
(Husserl, 2014, p. 19).
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A redução eidética tem por finalidade concretizar a pesquisa da “legalidade universal de
essência que prescreve o seu sentido possível (justamente com o seu oposto, o contra-senso) a
toda e qualquer asserção fatual sobre o transcendental” (Husserl, 2014, p. 19). Para Husserl
(2013, p. 110), este é o caminho para o empreendimento fenomenológico: “tornar-se
autenticamente científico por recurso aos princípios apodíticos que lhe correspondem, ou seja,
ao ego como um ego em geral, às generalidades de essência e às necessidades por meio das
quais o fato é retrorreferido à sua possibilidade pura” Assim, não só o fato, mas a própria
efetividade do ego puro é submetida a tal retrorreferência. Ao se estabelecer sua possibilidade
pura, coloca-se em operação, necessariamente, uma condição de possibilidade universal da
experiência que não é evidenciada “num simples e ingênuo abandono ao objeto intencional
puramente enquanto tal, ele não realiza uma mera consideração direta do mesmo, uma
explicitação das suas notas características visadas, das suas partes visadas e das suas
propriedades” (Husserl, 2013, p. 85). Pelo contrário, caso se assim permanecesse, segundo
Husserl (2006), se deixariam ocultas as dimensões intencionais noéticas e noemáticas.
Portanto, a redução eidética não diz respeito ao objeto intencionado em si, esse último
é índice de sistemas de intencionalidade, “um polo de identidade, sempre consciente com um
sentido pré-visado e a realizar – em cada momento de consciência, ele é o índex de uma
intencionalidade noética que lhe pertence segundo o seu sentido, que pode ser interrogada e
explicitada” (Husserl, 2013, p. 84). O objeto se mostra enquanto explicitante de uma
intencionalidade que se revela por meio de todas as evidências a respeito de sua estrutura
noético-noemática, enquanto configuração de um conhecimento universal apriorístico. A
Redução eidética opera enquanto procedimento de produção de evidências apriorísticas –
condições de possibilidade para a experiência – em nível universal, ou seja, ela atua de modo a
conferir uma “legitimação geral do eidético” (Husserl, 2006, p. 139).
Fica claro que é precedente a qualquer modalidade de redução fenomenológica a
entrada, já em seus primeiros passos, no território transcendental do ego em sua autoexperiência transcendental: o “domínio da auto-experiência transcendental deve ser
percorrido e, para começar, na simples entrega ao decurso concordante da evidência que lhe é
inerente” (Husserl, 2013, p. 67). Ao executar esta auto-experiência, realiza-se o famoso “salto”
através da dúvida metódica simulada, que o próprio filósofo reconheceu como demasiado
repentino (Ales Bello, 2016; Depraz, 2008; Zahavi 2015). Temos, então, como resíduo
fenomenológico, um eu puro em simultaneidade com uma consciência pura: “com ele se oferece
uma espécie própria de transcendência – não constituída –, uma transcendência na imanência
(Husserl, 2013). O fenomenólogo toma, então, sua própria consciência reduzida como campo
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transcendental a ser investigado no qual “todas as unidades empíricas e, portanto, também os
vividos psicológicos são índices e nexos absolutos de vividos com uma configuração eidética
diferenciada” (Husserl, 2006, p. 128). Ele se dirige, então, orientando todas as suas intuições
obtidas desde o início para o plano absoluto científico e filosófico de conhecimento:
“consumada de maneira correta, conduz à subjetividade transcendental: a volta para o ego
cogito como terreno último e apoditicamente certo de juízos” (Husserl, 2013, p. 5).
Aqui, fica em relevo, no contraste com a prática fenomenológica filosófica, a diferença
da sua transposição empírico-qualitativa, segundo, insiste-se, suas propostas teóricometodológicas, não segundo suas aplicações inúmeras que, para serem analisadas neste aspecto
comparativo, demandariam uma investigação a parte. Tal diferença se mostra no que se refere
não só ao significado, mas à direção e o modo de aplicação da suspensão fenomenológica ou
epoché. Em plano filosófico, há a seguinte possibilidade que, do ângulo deste trabalho,
compreende-se como inalcançável por completo: “o eu que medita fenomenologicamente pode
tornar-se o expectador imparcial de si próprio não apenas nos aspectos singulares, mas também
na universalidade, incluindo-se aí toda e qualquer objetividade que para ele é e tal como para
ele o é” (Husserl, 2013, p. 75). Esse expectador, como vimos, não visa os caracteres essenciais
das objetividades “em si” que para ele se dão: é justamente o como do para a sua própria
consciência que ele almeja, compreendendo o objeto como índice de sistemas intencionais.
Esses não podem ser outros senão os da própria intencionalidade do fenomenólogo,
configurando, assim, a fenomenologia essencialmente como uma autoexperiência eidética geral
e, no limite, transcendental. Pode-se perguntar, então, qual é a experiência do expectador
empírico qualitativo, o que ela visa, analisa e descreve. De outro modo, pode-se indagar qual o
seu objeto, índice de quais experiências ele se torna e, principalmente, de quem são estas
experiências.
Em linhas gerais, diferentes abordagens o fazem referenciadas pela proposta de Giorgi
(2010), e Giorgi e Souza (2010). Essa última, sem dúvida, é a abordagem mais debatida –
também a mais adotada, pelo menos no que tange aos seus passos elementares – por diversos
artigos sobre o tema, a exemplo de Feijoo e Goto (2016), Irarrázaval (2020) e Zahavi & Portugal
(2019). De modo breve e em linhas gerais, tais abordagens que, neste trabalho, foram seguidas
em suas etapas elementares, procedem da seguinte forma: ao passo que estas entrevistas são
transcritas, de modo geral, são submetidas a uma série de procedimentos metodológicos como
a redução psicológica e a redução eidética (Barreira, 2017a; Bicudo, 2011; Giorgi & Souza,
2010). Desse modo, o pesquisador procura constantemente suspender juízos e conhecimentos
prévios para poder apreender as essências (unidades de sentido) das vivências presentes nos
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relatos transcritos (Barreira, 2017a; Bicudo, 2011; Giorgi & Souza, 2010; Valério, 2014;
Valério & Barreira, 2015). Posteriormente, ao comparar tais unidades de sentido das
experiências de cada sujeito – obtidas via redução psicológica –, se faz o contraste entre as
unidades de sentido próprias às experiências de diferentes sujeitos (cruzamento intencional)
variando imaginariamente as possibilidades de manifestação dessa vivência sem a presença
destes traços essenciais revelados nas unidades de sentido (redução eidética). Assim, passa-se
a descrever uma estrutura intencional invariante: o encadeamento lógico e essencial entre as
unidades de sentido indispensáveis para a manifestação do fenômeno (Barreira, 2017a; Bicudo,
2011; Giorgi & Souza, 2010).
A epoché comparece neste processo, de modo geral, concebida como uma suspensão de
juízos, pressuposições e teorias prévias para, assim, percorrer os sentidos ou significados dos
relatos de experiência, identificados pelo pesquisador. As experiências são, como veremos mais
adiante, as alheias que, primeiramente, são obtidas através de entrevistas e, principalmente no
momento da análise fenomenológica, o conteúdo do texto de suas transcrições é quem assume
a condição de objeto para o fenomenólogo: o eu expectador empírico, a princípio, é somente
um expectador das experiências alheias tal como se manifestam no texto de suas transcrições,
embora evoquem também as experiências do fenomenólogo como entrevistador que, de modo
complementar, podem ser abordadas para refinar a análise (Barreira, 2017a; Bicudo, 2011;
Giorgi, 2010). Em todo o caso, mesmo essa experiência que parte de sua estruturação
intersubjetiva permanece de fato dirigida ao outro, para sua gestualidade e, consequentemente,
não abre os seus sistemas de intencionalidade que, nada mais, nada menos, de um ponto de vista
fenomenológico, são condições de possibilidade para qualquer alteridade. Isso dá a ver que, de
fato, não há uma explicitação, análise e desdobramento das intencionalidades daquele que faz
fenomenologia nesse plano empírico, mas, sim, uma operatividade intuitiva das mesmas,
destinada a evidenciar o sentido de um conteúdo textual-experiencial: a epoché comparece no
sentido de liberar ao máximo essas intuições de teorias, juízos e elaborações sociais prévias. É
exatamente esse ponto que é explorado criticamente por alguns autores. Segundo Zahavi &
Portugal (2019), tal procedimento em nível qualitativo, por não realizar esta virada metódica
para o fundamento subjetivo de qualquer transcendência dada para o fenomenólogo, revelaria
a ausência da epoché que, conforme suas considerações, permaneceria ignorada. O autor
também diz que tal liberação da intuição da experiência alheia, do mundo ou do objeto, não é
suficiente para caracterizar uma epoché fenomenológica, sendo outras práticas não
necessariamente filosóficas, capaz de fazê-lo. Em suma, segundo o autor, não se precisaria fazer
fenomenologia para levar a cabo tal empreendimento.
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Já na perspectiva de Goto, Costa e Schievano (2019), tal procedimento caracterizaria
uma epoché parcial. A famosa virada para o polo subjetivo da experiência descrita por Giorgi
e Souza (2010), em linhas gerais, também desenvolvida de modos diversos por outros autores,
“exclui” o polo subjetivo da experiência do fenomenólogo em favor de observar o polo
subjetivo das experiências de outros sujeitos. Segundo Goto et al. (2019), o processo de
atribuição de sentido por parte do pesquisador às experiências, tanto manifestas nas entrevistas,
quanto nos relatos transcritos, permanece inquestionada. Desse modo, “as unidades de
significação não existem como tais ‘nas descrições’, mas resultam da atitude e da atividade do
pesquisador” (Giorgi, 2010, p. 399), fato esse com o qual este trabalho está plenamente de
acordo. Entretanto, em todas as propostas metodológicas qualitativas, tal atividade no seu como
intencional permanece não tematizada para além de sua “eficácia” intuitiva voltada ao texto
transcrito, mais liberada de pré-conceitos e teorias. Feijoo e Goto (2016) e Goto et al. (2019)
identificam nesse ponto o que, segundo eles, é a ausência de uma abordagem verdadeiramente
fenomenológica, pois revelaria a permanência de uma orientação empírica durante a aplicação
parcial da epoché, sempre voltada para uma transcendência não suspendida. Para esses autores,
a autoexperiência transcendental é da ordem irreal-ideal, portanto, liberada de qualquer fato
empírico dado para aquele que faz fenomenologia, tornando-se inviável a aplicação correta da
mesma na lida com relatos de experiência transcritos.
A grosso modo, essas críticas se amparam no fato de que, necessariamente, ao se
apreender como válidas tais transcendências para o pesquisador que as intui, se permaneceria
em uma orientação natural diferenciada e profícua metodologicamente, mas não propriamente
fenomenológica. Para Zahavi & Portugal (2019), suspender juízos, teorias etc para
“contemplar” algo no mundo não é suficiente para que tal procedimento se caracterize como
uma suspensão fenomenológica, assim como ao menos parcialmente é para Goto et al. (2019).
Entretanto, para esse último, a virada para um domínio das vivências purificadas – irreais –,
seria apenas tarefa de uma Psicologia Fenomenológica Pura, que não lidaria mais com fatos
de nenhum tipo, nem com transcendências inquestionadas, mas somente com as vivências
descritas em suas estruturas intencionais sintético-universais (Goto et al., 2019). Não se almeja
aqui responder tais críticas, nem entrar na discussão do que seria uma aplicação clássica do
projeto fenomenológico husserliano, no campo da pesquisa qualitativa em psicologia, mais
adequada, fiel ou correta. Ao contrário, procura-se apenas abrir campos metódicos favoráveis
à realização do objetivo deste trabalho, em acordo com suas particularidades e com o que já foi
realizado em seus primeiros passos em pesquisa anterior: a participação não apenas
complementar ou periférica da experiência do pesquisador, mas decisiva. Nesse sentido, abre-
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se a questão: é possível uma autoexperiência fenomenológica, ser partícipe co-estruturante da
prática empírica qualitativa de pesquisa em psicologia? E, consequentemente, da própria
estrutura do fenômeno, obtida pelo fenomenólogo e necessariamente produzida por sua
atividade? Seria possível uma autoexperiência que acesse um campo fenomenológico essencial
e, portanto, não mais particular nem aos entrevistados, nem ao próprio pesquisador, mas
estruturante a todos eles?
3.2

O leitmotiv fenomenológico e suas possibilidades práticas
Retomando as recordações iterativas, por meio de repetidas suas aplicações, a percepção

de algo se torna passível de ser descrita na complexidade de seu aqui e agora passado –
percepção já realizada –, mas também de seus aqui e agora possíveis imanáveis (Depraz, 2008).
Assim, pode-se descrever as estruturas de uma experiência perceptiva nas quais surge,
consequentemente, seus horizontes intencionais (Husserl, 2013). Por exemplo, enquanto perfilo
um objeto conhecido, este se dá como concordante consigo mesmo intuitivamente como o único
e mesmo objeto manifestando-se em suas diferentes facetas ou lados. Contudo, avistando-se tal
objeto, o qual é sabido que é solido e passível de ser segurado com as mãos, mas
inesperadamente ao agarrá-lo ele desmancha-se escapando entre os dedos, haveria uma
surpresa, um estranhamento ou susto. Recordando tal experiência, é possível intuir que tal
imprevisível revela que todo aqui e agora perceptivo tem seu horizonte intencional, uma espécie
de “antecipação” da consciência a respeito da configuração de um objeto percebido, que nunca
se mostra em todos os seus perfis de uma só vez (Depraz, 2008). É justamente a desconfirmação
deste horizonte que torna possível o imprevisível, pois, do contrário, ou descobriríamos o
mundo todos os dias como mundo inédito, ou jamais poderíamos nos surpreender com ele,
devido o mesmo ser já completamente conhecido por todos os horizontes intencionais, o que é
impossível, conforme Husserl (2013). Nesse sentido, “os horizontes são potencialidades prédelineadas. Dizemos também que se pode interrogar todo e qualquer horizonte acerca do que
nele reside, explicitá-lo, desvendar as potencialidades correspondentes da vida de consciência”
(Husserl, 2013, p. 83). Este desvendamento de suas potencialidades perceptivas do mundo
torna possível o desvendamento “do sentido objetivo que está implicitamente visado” (Husserl,
2013, p. 83).
Dessa forma, pode-se considerar, a exemplo da imaginação, recordação e percepção,
“os vividos de consciência em toda a plenitude da concreção com que surgem no seu nexo
concreto – o fluxo do vivido -, nexo no qual se encadeiam mediante a essência própria deles”
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(Husserl, 2006, p. 86). Nesse fluxo, evidenciamos um constante direcionamento dos vividos:
cada um deles é apreendido intuitivamente por um olhar reflexivo que evidencia a essência
própria de cada um dos mesmos. Portanto, cada um desses vividos “tem um ‘conteúdo’, que
pode ser considerado por si mesmo naquilo que lhe é próprio. Importa-nos apreender
intuitivamente e caracterizar em geral, naquilo que lhe é puramente próprio” (Husserl, 2006, p.
86). Esse fluxo configurado pelo nexo de vividos de consciência no seu fluir temporal em
direções cambiantes, são sintetizados na configuração do objeto dessa consciência, objeto que
“na sua identidade consigo mesmo durante o viver fluente, não chega de fora a essa mesma
consciência, mas reside antes nela enquanto sentido nela contido, isto é, enquanto realização
intencional da síntese de consciência” (Husserl, 2013, p. 80).
Chega-se, então, ao objeto intencional enquanto realização simultânea de sínteses de
múltiplos vividos de consciência. É aqui que se faz necessário evitar um grave equívoco:
“confundir os objetos conscientizados (por exemplos, as ninfas imaginadas) nessas espécies de
consciência com os próprios vividos da consciência, que são consciência deles” (Husserl, 2006,
p. 88). Nessa passagem analítica, é exatamente essa distinção eidética entre vivido de
consciência e objeto de consciência que marca, simultaneamente, a sua correlação necessária
entre ambos. Marca também o significado operacional da redução eidética: só é possível
apreendê-los em sua generalidade pura por meio dessa distinção, e vice e versa. Tal distinção
efetua a meta fenomenológica de busca por generalidade e universalidade apriorística de seus
resultados, que só poderiam ser possíveis por meio dessa separação categorial crucial entre
vivido de consciência ou ato de consciência, e objeto de consciência. Desse modo, “com essa
separação se tem de fato uma estrutura fundamental que perpassa todas as estruturas
intencionais, e tem, assim, de constituir um leitmotiv dominante do método fenomenológico”
(Husserl, 2006, p. 285). Essa motivação manifesta na efetuação desse procedimento de
distinção está, portanto, sempre a “determinar o encaminhamento de todas as investigações
referentes ao problema da intencionalidade” (Husserl, 2006, p. 285). A partir daí, vemos
sucessivos cortes distintivos estratificando nexos sintéticos da consciência pura, de modo a
desagregar continuamente “o visar, a respectiva intencionalidade, ao expor tais sínteses
preenchentes do sentido. Explicitar a estrutura universal da vida transcendental de consciência,
na sua referência significativa e na sua formação de sentido, é a colossal tarefa imposta à
descrição” (Husserl, 2013, p. 18). Há, então, como pré-requisito para realizar esse procedimento
analítico descritivo, “aquela notável modificação que converte a consciência no modo do ‘estar
voltado para’ atual para a consciência no modo da inatualidade, vice-versa” (Husserl, 2006, p.
88).
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Nessa mudança constante do olhar, ora dirigido para a atualidade – ou seja, visa e
apreende um objeto intuitiva e imediatamente –, ora dirigido de modo a retomar esse voltar-se
para o objeto em sua modalidade intuitiva, efetiva, então, a recordação iterativa (Husserl, 2013):
ao apreender um objeto, posso re-efetuar essa apreensão baseando-se em uma recordação do
ato e, assim, me dou conta de que obtenho o mesmo objeto em um ato de consciência diverso
do primeiro: uma recordação. Posso, então, repetir o próprio ato de recordar este objeto, tendo
manifesta para a minha consciência não só a repetição da identidade do objeto, mas da
identidade do ato de recordar já apreendido que, assim, diverge intuitiva e essencialmente do
objeto apreendido. Portanto, tenho a continuidade de evidências repetidas de objetos e vividos,
em cada uma, “de imediato e por essência, surge a síntese de identificação, e uma nova síntese
surge com cada repetição que se consume, na consciência de que se pode continuar livremente”
(Husserl, 2013, p. 165).
É aí que se inicia o evidenciar do objeto intencional, em mais um corte distintivo como
continuidade prática do leitimotiv fenomenológico. Assim, o objeto intencional não pode ser
entendido como simples coisa visada: “é preciso notar que o objeto intencional de uma
consciência (tomado assim como o pleno correlato desta) não diz de modo algum a mesma
coisa que objeto apreendido” (Husserl, 2006, p. 90). Vemos, então, que, devido a essa segunda
distinção, um objeto intencional “só se torna objeto apreendido num ‘voltar-se para’
‘objetivante’ próprio” (Husserl, 2006, p. 90). Portanto, voltando à questão da distinção, no
“estar voltado valorativamente para uma coisa se inclui de fato a apreensão da coisa; não a mera
coisa, mas a coisa de valor” (Husserl, 2006, p. 90). Nesse sentido, Husserl (2006, p. 90)
prossegue: “o valor é (ainda falaremos mais pormenorizadamente disto) o correlato intencional
pleno do ato valorativo. ‘Estar voltado valorativamente para uma coisa’ não significa, portanto,
já ‘ter’ o valor ‘por objeto’, no sentido particular do objeto apreendido”. Husserl (2006) pontua,
então, que temos um objeto intencional em duplo sentido em uma mesma atualidade. Marca-se
a distinção entre a “coisa” – que é justamente um objeto, antes singular, fático e tomado em
suas características particulares e, agora, convertido em objeto em geral – e o objeto intencional
em sua plenitude. Distingue-se
uma ‘dupla intentio’, um duplo ‘estar voltado para’. Se no ato de valorar estamos direcionados
para uma coisa, a direção para a coisa é um atentar para ela, um apreendê-la; mas também
estamos direcionados para o valor – só que não no modo da apreensão. (Husserl, 2006, p. 91)

Dessa forma, no “interior do noema pleno (como, de fato, o havíamos previamente
anunciado), nós temos de separar camadas essenciais diferentes, que se agrupam em torno de
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um ‘núcleo’ central, em torno do puro ‘sentido objetivo’” (Husserl, 2006, p. 210). Nesse
sentido, é neste território noético-noemático que se clarifica de modo mais preciso o que vem
a ser o campo fenomenológico de uma experiência transcendental e suas possibilidades de
distinguir essencialmente vivências distintas: “os correlatos noemáticos são, por isso,
essencialmente distintos para a percepção, imaginação, presentificação em imagem, recordação
etc” (Husserl, 2006, p. 210). Isso significa que, em cada noema, há um núcleo noemático
constituído por uma multiplicidade de momentos noéticos correlatos, essas correlações se
efetivam naquilo que os liga, indissociavelmente. Evidencia-se, então, o que Husserl (2006)
chama de caracteres noemáticos – o julgado, valorado etc –, distintos em relação ao
julgamento, ao valor: “como tais – no sentido da percepção, no sentido da imaginação, no
sentido da recordação –, como algo que lhes é inseparável e lhes pertence necessariamente,
em correlação com as respectivas espécies de vividos noéticos” (Husserl, 2006, p. 210).
Se nos lançássemos para as modalidades noéticas, percorreríamos uma série de vividos
de consciência essencialmente distintos do objeto apreendido: eles se voltam para o objeto, em
sua direção ou sentido, mas, não por isso, suas essências específicas correspondem à essência
do objeto apreendido. Esse objeto é resultado da interação simultânea do seu polo sintetizador
de vividos noéticos que, no interior destes, tem novas estratificações sintetizadas dirigidas a ele.
O objeto apreendido aparece como um “suporte” compreendido em algum grau mais ou menos
elevado de generalidade, passível de ser desdobrado em seus caracteres noemáticos possíveis
que já perfaz ligações indissociáveis com o polo noético. Ao nos direcionarmos para o objeto
em sua plenitude intencional, temos invariavelmente o destaque de um caractere noemático
como, por exemplo, o valorado. Esse nos envia, por meio de sua correlação, para o ato noético
correspondente: o valorar. Temos, então, o valor como correlato objetivo intencional do ato de
valorar, e não apenas um objeto em sua especificidade: valorado. Possibilita-se, portanto, dessa
forma, tomar o valor como objeto de estudo a partir da investigação essencial do seu objeto
noemático – objeto de valor –, passando à investigação do domínio noético – ato valorativo de
consciência.
A fenomenologia se interessará, então, a percorrer diferentes vividos de consciência e
diferentes correlatos intencionais noemáticos e, daí em diante, estratificar ainda mais essas
dimensões rumo às estruturas transcendentais da consciência, como condição de possibilidade
para qualquer objeto de valor. Por isso, o objeto apreendido não por acaso sempre passa, cada
vez mais, a ser tomado em sua mais alta generalidade possível, ficando, assim, no estado de
suporte anônimo ou polo e fio condutor ao transcendental (Husserl, 2013). Dessa forma, a
dimensão noemática, de modo nenhum, está preocupada com os objetos em si para uma
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consciência que, ao visá-los deste modo, deixa à sombra toda a sua atividade e estrutura. Pelo
contrário, são os modos de ser do objeto enquanto modo dado para a consciência, como os
“modos de ser como o ser de modo certo, o ser possível ou o ser presumido etc., ou os modos
subjetivos temporais: ser presente, passado ou futuro” (Husserl, 2013, p. 74). Essa é a via
noemática, que dá a ver uma inseparabilidade entre os modos de ser do objeto e os modos de
ser da consciência, pois aquele é percebido como objeto valorado, julgado etc, ele mesmo
contendo em si, necessária e inseparavelmente, a atividade da consciência, mesmo que essa não
esteja tematizada enquanto tal. Entretanto, em contraposição à face noemática da experiência,
está “a noética. Esta diz respeito aos modos do próprio cogito, por exemplo, os modos de
consciência da percepção, da recordação iterativa, da retenção, com as distinções modais que
lhe são inerentes, como as da clareza e da distinção” (Husserl, 2013, p. 74).
Penetrando novamente na estrutura deste aqui e agora noético-noemático que, em linhas
gerais, é conceituado como presente vivo: “inclui intrinsecamente nele o que precisamente
acaba de acontecer e o que está a ponto de acontecer” (Depraz, 2008, p. 67). Se um horizonte
intencional – o que está a ponto de, ou é possível acontecer – se dá como potencialidade própria
a tal experiência, essa última revela um “passado” – o que acaba de acontecer ou o que, referente
ao mesmo objeto, aconteceu repetidamente em um passado distante – atuante no interior deste
presente vivo: se eu não me surpreendo toda vez que perfilo um objeto em suas diferentes faces,
é porque já o conheço no sentido de que minha consciência “já o conhece”. Assim, o horizonte
intencional, a grosso modo, é um “passado lançado à frente”: “fruindo do instante presente,
experimento sua reminiscência no imediatamente passado e percebo seu pressentimento no
imediatamente por vir” (Depraz, 2008, p. 67).
Esta estrutura temporal da experiência revela a impossibilidade de se ter “consciência
exclusivamente daquilo que é dado em um aqui e agora pontual, que se relacionaria com os
outros agoras pontuais como pérolas de um colar” (Zahavi, 2015, p. 122). O filósofo também
afirma que tal dinâmica estrutural do tempo força-nos a “reconhecer que, nossa consciência, de
uma maneira ou/e outra, pode abarcar mais do aquilo que exatamente agora aparece” (Zahavi,
2015, p. 122). Em tal extensão imanente deste presente vivo, se definem, então, os conceitos
protensão e retenção: em seu fluxo o presente vivo precisa ser acompanhado
por uma retenção, isto é, por uma intenção, que nos empresta uma consciência da fase que
acabou de se dar do objeto, assim como por uma protensão, isto é, por uma intenção mais ou
menos indeterminada da fase imediatamente iminente do objeto. (Zahavi, 2015, p. 124)
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Tal estrutura temporal da experiência é, portanto, desvendada no processo analítico que
percorre um trajeto de ir e vir da dimensão noemática – objeto percebido enquanto objeto
temporal variado no modo de sucessão de suas características noemáticas, revelando, assim,
suas “outras faces”, sempre intencionalmente operantes como horizonte – para a noética – atos
de consciência de protensão e retenção que lhes são estruturantes.
Segundo Depraz (2008) e Zahavi (2015), o presente vivo se revela como um presente
estendido ou ampliado, dispondo de uma dimensão sensível material originária necessária para
a constituição noética do sentido e, consequentemente, perfazendo as chamadas sínteses
passivas (Depraz, 2011a). Há neste âmbito estrutural da experiência, anterior e autônomo em
relação à atividade deliberada de julgamento, tomadas de posição, volição e doação de sentido
do sujeito, as chamadas sínteses primárias ou originárias: a grosso modo, elas são
“responsáveis” por organizar os campos sensoriais passivamente – ou seja, realizando uma série
de operações compexas independentes da atividade do eu – forncecendo, assim, a base material
sensível para o despertar de suas atividades egológicas (Moore, 2020; Nobili, 2020). Dessa
forma, o presente vivo impressional revela o “papel constitutivo da hyle (materialidade afetiva)
a respeito da temporalidade vivida” (Depraz, 2008, p. 71). Categorizadas também como
associações originárias, elas perfazem, portanto, ligações entre as fases retencionais e
protensionais (Moore, 2020). Já a passividade secundária é compreendida como um “depósito”
retencional ou sedimentado de sentidos e significações, registro no qual se configuram
habitualidades, valores, entre outros, em complexa interação com a dimensão primária (Moore,
2020; Nobili, 2020). Contudo, segundo Nobili (2020), além desse modelo de estratificação por
camadas hierarquizado de modo ascendente ser alvo crítico do próprio Husserl a partir dos anos
1920, ele apresenta limitações no sentido de não explicar a prática ou acontecimento prático
deste sistema, bem como as interações complexas entre atividade e passividade neste mesmo
registro unitário da experiência. Dessa forma, tais descontinuidades entre o ego apodítico e o
mundo presuntivo são tais “que toda tentativa de junção permanece inoperante: acabamos então
nas aporias cruzadas do dogmatismo de um ego excessivamente seguro de si mesmo e do
ceticismo quanto à possibilidade de se conhecer o que quer que seja do mundo” (Depraz, 2008,
p. 45). Com efeito, esse método de estratificação estática das experiências vividas penetra no
fenômeno de modo a supor “camadas elementares e camadas derivadas. Entretanto, ele assinala
a ordem do objeto aparente, tomado como fio-condutor, e a ordem da consciência constitutiva,
entendida como doadora de sentido, funções correlativas, mas não simétricas” (Depraz, 2008,
p. 46). Por essas razões e pelas já expostas em seção anterior, também por se tratar de um
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acontecimento movente ser o modo de manifestação do fenômeno pesquisado, é que não serão
reconduzidas analiticamente as descrições deste para tal modelo metódico teórico estrutural.
Retornando à questão da temporalidade subjetiva transcendental: “enquanto tal, a
subjetividade é autotemporalizadora, ela se temporaliza com atos intencionais, que são
originariamente dados como ondas em seu vivenciar fluente, para usar a metáfora de Husserl”
(Zahavi, 2015, p. 134). Assim, o próprio Husserl (1917, p. 83, citado por Zahavi, 2015, p. 135),
reconhece que, no fluxo da consciência imanente constituidora do tempo, há uma autoaparição
do mesmo “e, por isso, o fluxo precisa ser experimentável necessariamente no fluir. A
autoaparição do fluxo não exige um segundo fluxo, mas ele se constitui em si mesmo como
fenômeno”. Por meio dessas considerações, é possível agora retomar a dinâmica da estrutura
temporal da experiência em um sentido originário renovado: apreendendo-a em uma dinâmica
protentiva-retentiva de variadas temporalidades articuladas, de modo não sucessório, mas
plural, não linear, carnal, afetivo e histórico (Depraz, 2011a).
Há, portanto, duas formas de adentrar fenomenologicamente na experiência. Uma,
apreendendo-a em sua dinâmica sintética e genética fluente, anterior à estratificação noéticonoemática da intencionalidade, abordando-a em sua pluralidade pré-reflexiva originária,
anterior à distinção sujeito-objeto, focando, assim, na dimensão pré-consciente de um
acontecimento vivido (Depraz, 2011a). A outra, pode penetrar nesta dinâmica “pausando”
diferentes momentos do acontecimento, descrevendo e aprofundando a análise da sua estrutura
intencional, abordando-a na mesma pluralidade articulada (Depraz, 2011a). Desse modo, a via
metódica genética – pré-reflexiva – generativa – histórica, social e comunitária – implicam
acontecimentos concretos a serem variados eidéticamente que possibilitam, no limite, perseguir
um encadeamento geracional de sentidos, alcançando a esfera de uma redução generativa,
aludida e praticada por Husserl em sua análise da história da filosofia e das ciências. Trata-se
do modelo arqueológico, frisado por Husserl (2012, p. 46/59), que obedece a uma tarefa de
“avançar e retroceder em ‘zigue-zague’”, buscando “uma clareza relativa de um lado que traz
alguma elucidação do outro, o qual, por seu turno, se reflete de novo sobre seu lado contrário”.
Em grande medida, tal estruturação genética e generativa da experiência é caracterizada por
uma espontaneidade que antecede a atividade do sujeito nestes planos fáticos da experiência
(Depraz, 2011a). Desse modo
a experiência sensível é ela mesma situada no coração da dinâmica que constitui a consciência
do sujeito. Ela não poderia ser excluída do a priori como uma matéria informe, ela contribui
mesmo de maneira intrínseca a constituir o a priori do interior [tradução nossa]. (Depraz, 2011a,
p. 116)
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Retomemos o contraste com o plano qualitativo, primeiramente, expondo de modo
elementar seus procedimentos para com os relatos transcritos. A virada para o polo subjetivo
da experiência dos sujeitos entrevistados se dá primeiramente na própria entrevista
fenomenológica na qual, a grosso modo, o pesquisador não só realiza a epoché qualitativa:
através de perguntas abertas e em profundidade orientadas por uma questão norteadora, ou por
um roteiro semi estruturado das mesmas, os conduz não para a descrição de “fatos em si”, mas
para o como da experiência deles, desses seus eventos ou acontecimentos (Barreira, 2017a;
Bicudo, 2011; Giorgi, 2010). Em resumo, esse direcionamento ao polo subjetivo da experiência
dos entrevistados se dá via o favorecimento dialógico para que estes assumam uma orientação
personalista ao descreverem o fenômeno (Barreira, 2017a). Metodologicamente, este percurso
se inicia com entrevistas fenomenológicas em que, “uma troca dialógica dedicada a colher a
experiência vivencial, direcione o entrevistado a se deslocar da atitude natural à atitude
personalista, a partir da qual uma experiência relatada seja dinamicamente acompanhada em
sua expressividade até haver sua compreensão intersubjetiva” (Barreira, 2018, p. 8). Essa
dinâmica visa tirar de circuito a agência interpretativa e judicativa de teorias, crenças, opiniões
e valores pré-estruturados. De modo simples, tal procedimento permite deixar o entrevistado
descrever sua própria experiência em primeira pessoa, almejando colher dele uma fala primeira
ou autêntica de origem pré-reflexiva (Amatuzzi, 2008). Assim, o entrevistador não pode anular
ou impedir que agências pré-conceituais e valorativas venham à tona diante da fala do
entrevistado, mas pode tomar consciência da manifestação destas agências e, ao invés de se
orientar por elas, colocá-las entre parênteses (Barreira, 2017a)
É possível explorar e enriquecer as perspectivas sobre tal virada efetivada pelo
entrevistado a partir do modo como ela já é tematizada e muito bem desenvolvida nessas
propostas citadas. Pelo menos à primeira vista, notamos que a virada ao polo noético não parece
ser aquela de uma autoexperiência fenomenológica eidética geral ou transcendental filosófica,
no sentido estrito do termo, ao menos conforme o referencial da primeira fase da fenomenologia
husserliana até onde foi possível alcançar sua compreensão. Nota-se, contudo, também que não
se trata de mera orientação que descreve caracteres de objetos ou eventos apreendidos “em si”,
mas, ao contrário, é dirigida ao “outro” fenomenológico da dupla intentio noemática,
inseparável e em alguma medida já explicitador de um teor noético, que pode ganhar relevo e
ser aprofundado pelo entrevistado em seus relatos, conforme conduzidos pelo entrevistador:
trata-se de “uma orientação empático-fenomenológica – ativa como escuta suspensiva – que
acompanha e conduz o entrevistado em seu relato de experiência” (Barreira, 2017a, p. 337).
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Em uma experimentação como referência desse quadro filosófico aqui preliminarmente
visitado, é possível compreender tal dinâmica por uma perspectiva alternativa, no sentido de
uma dinâmica noético-noemática efetiva na entrevista: isso, porque é exatamente o modo de
ser noemático – percebido, julgado, sentido, valorado – dos objetos para os entrevistados, que
esses últimos a princípio descrevem, e não o como de sua mera apreensão objetiva – a descrição
de suas notas características, cores, formas, texturas etc. Isso possibilita um olhar que
compreende que os entrevistados não realizam necessariamente sucessivas recordações
iterativas, indagando, desse modo, diferentes presentes vivos de uma mesma experiência, para,
então, destrinchar as estratificações intencionais da consciência: é possível, com base neste
percurso teórico-metodológico em contraste com as experiências em campo, por compreender
que os entrevistados relizam uma virada plena para o seu polo noético em dois aspectos
simultâneos e dinamicamente imiscuídos e variáveis: um estático e outro genético. É possível
identificar que tanto eles podem acessar, acompanhar e, no limite de uma fala primeira,
criativamente verbalizar a experiência desde suas dimensões originárias anteriores qualquer
distinção noético-noemática – ou mesmo entre sujeito e objeto –, como, por outro lado, oscilar
dinamicamente entre esses polos conforme o desenrolar de suas experiências e suas
especificidades. Isso significa, contudo, que o pesquisador, seja durante a entrevista ou durante
a leitura de suas transcrições, pode acompanhar o desenrolar de seus múltiplos atos de
consciência em jogo, como a emergência pré-reflexiva de experiências, que podem transparecer
ao longo dessas entrevistas. O polo noético acessado dos entrevistados, ao ver deste trabalho e
à luz desse quadro teórico, pode, então, se dar tanto em sentido predominantemente estático,
quanto genético: o de uma autoconsciência originária anterior a tal distinção, afinal, estas
entrevistas almejam as dimensões pré-reflexivas da experiência (Amatuzzi, 2008; Barreira,
2017a; Bicudo, 2011; Giorgi, 2010; Irarrázaval, 2020).
Tal fronteira entre âmbito noético e noemático, observada por essa perspectiva, pode
enriquecer as citadas propostas metodológicas ao mostrar-se dinâmica e complexa no contraste
entre as vias estática e genética, também de modo adequado as especificidades de cada
fenômeno e proposta em questão. O “objeto capoeira”, por exemplo, pode ser compreendido
como aquele que implica um acontecimento concreto através do qual variados objetos, pessoas
e ações perfazem uma mesma manifestação íntegra e complexa: movente, contingente e
múltipla. Ele se revela, necessariamente, como uma multiplicidade de modos de ser noéticonoemáticos variáveis, pelos quais o capoeirista acontece: ele sente, se move, um tanto reage,
um tanto decide mover-se, um tanto deixa-se ir, um tanto decide-se ir, percebe, se expressa
gestualmente de modo inseparável de diferentes movimentos, com diferentes sentidos e
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significados realiza ataques, defesas, esquivas, entre outros. Vejamos com atenção: de fato,
todos esses atos existenciais – não redutíveis aos de uma consciência pura em geral –, são
dirigidos a outro capoeirista em movimento, variável, múltiplo e contingente, se o tomarmos
neste seu tecido diversificado de modos de ser noemáticos. Mas não só: tal tecido intencional
configura a roda, a música, os significados das cantigas, entre outros elementos. Em suma, há
um território de modos de ser noético-noemáticos em movimento.
Onde está o fenômeno capoeira? Tal fenômeno pode, então, ser também compreendido
como um acontecimento noético-noemáticamente múltiplo. Quando o entrevistado descreve o
que é ou como se dá o fenômeno capoeira para ele, ele deixa de descrevê-lo como um
acontecimento objetivamente apreendido – orientação natural –, para descrevê-lo como um
acontecimento vivido de si mesmo em correlação com o acontecimento vivido da roda, do outro
etc – perspectiva personalista dirigida ao pré-reflexivo da experiência – que é o modo de ser do
acontecimento da capoeira – fenômeno. Esse movimento não é só dos noemas em torno de um
eu no centro de seu mundo circundante, de sua cercania de objetos (Husserl, 2006): esses
movimentam tal eu que, do mesmo modo, se movimenta, desfazendo o paradigma de uma
subjetividade centralizada com seu mundo circundante à sua disposição. Múltiplas noeses são,
então, moventes movimentados, perfazendo uma estrutura contingente e descentralizante ao eu.
Disso se revela o fenômeno como um único movimento noético-noemático múltiplo, o qual é
descrito em sua inteireza e sem passagens completas e precisas – em sentido estático – de um
polo para outro, por parte do entrevistado que flui em sua descrição temporalmente com eles
em direção ao pré reflexivo.
Tendo em vista que uma entrevista transcrita e finalizada possibilita “uma compreensão
da experiência conforme singularmente vivida pelo depoente, isto é, da experiência em sua
dimensão existencial” (Barreira, 2017a, p. 346), pode-se dizer, então, que o entrevistado é
incentivado a, durante o diálogo com o pesquisador, realizar uma autoexperiência existencial,
tornando-se um espectador de si mesmo em sentido afetivo, encarnado, historial, intencional e
mundano: o que “rege” a entrevista e os relevos mais noéticos ou mais noemáticos de seu
conteúdo, pela perspectiva deste trabalho é, predominantemente – a depender também do
fenômeno e do objetivo de pesquisa em questão –, o modo como o entrevistado é,
intersubjetivamente, afetado pelas suas próprias experiências recordadas, pelo como de suas
manifestações e de seu contexto dialógico decisivo, conforme orientado pelo entrevistador: o
que implica necessária e estruturalmente o pré reflexivo anterior à distinção estática. O
entrevistado, então, as descreve a partir daquilo que, para ele, é existencialmente significativo
e relevante. Podemos compreender que o entrevistador, então, desperta tal regime
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autoexperienciante do entrevistado, em acordo com a direção temática da pesquisa, e cuida
para que ele não se desvie e possa se aprofundar neste mesmo sentido. É possível pensar, então,
a entrevista fenomenológica (Barreira, 2017a) como uma orientação que almeja conduzir o
entrevistado para recordações iterativas de tipo existencial dinamicamente estáticas e
genéticas: ou seja, convidar o entrevistado a retomar uma ou mais vezes determinadas
experiências vividas em sua integridade, segundo seus modos singulares de fazê-lo, de forma a
colocar em relevo diferentes aspectos das mesmas.
A estrutura intencional que aí se revela nos aproxima daquela concebida por Husserl
como própria a uma apreensão total, perceptivamente plural e qualitativamente múltipla
(Moore, 2020). Desse modo, há uma proximidade desta com a concepção de intencionalidade
merleau-pontyana, tal como compreendida na fenomenologia antropológica de Csordas (2008a;
2008b): uma dimensão pré-objetiva, não pré-cultural, corporal, socialmente informada e
localizada em circunstâncias factuais concretas, estruturada por múltiplos filamentos
intencionais, perfazendo, assim, um tecido originário reversível entre carne e mundo. Seja
dentro de uma roda de capoeira ou de um terreiro de maracatu ou de cavalo marinho, ou ainda
fora deles no próprio mundo da vida que os atravessa, esses podem ser compreendidos em suas
práticas intencionais densas em que são apreendidos, uma multiplicidade sinérgica de sentidos
atuantes contextualmente (Sacrini, 2014) É nesse sentido, portanto, que este trabalho recebe um
ascento desobjetivante, que “o método estático se acha, portanto, valorado não nele mesmo,
mas relativamente a um outro método: o método ‘genético’” (Depraz, 2008, p. 48).
É neste ponto também que se justifica a grande quantidade de entrevistados. Primeiro,
porque trata-se de duas manifestações que contém, cada uma, diversas funções e circunstâncias
festivo-rituais que implicam diferentes saberes, formas de brincar e, consequentemente, de
experiências vividas. Mas não só, o modo de relatar as próprias experiências dos entrevistados
se mostrou diverso ao que as diferentes propostas metodológicas aqui citadas informam. A
orientação natural dos folgazões não é aquela de uma descrição de objetividades em si, muito
menos aquela que parte de explicações teóricas, informativas ou midiáticas a respeito do
mundo. Por outro lado, seus relatos e formas de descrever experiências, predominantemente,
não iam em direção a tal fala primeira, no sentido de um silêncio que precederia uma fala
criativa, originária, talvez artística (Amatuzzi, 2008). Tais pré-concepções que, a partir dessas
propostas, informam sobre o como e o que tanto de uma fala autêntica originária, como da
orientação natural, como da orientação personalista, de fato foram contextualmente
desestabilizadas – não diminuídas, anuladas ou invalidadas – pelo campo de pesquisa. Em
muitas das primeiras entrevistas, as formas de descrição das experiências não correspondiam a
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esse quadro, solicitando ao pesquisador rever tanto suas estratégias dialógicas, como seus
conceitos e passos teórico-metodológicos assimilados. Ao invés de somente procurar conduzir
os entrevistados em acordo com essas orientações, foi necessário também deixar-se conduzir
pelas formas inusitadas desses folgazões falarem sobre suas próprias experiências,
manifestando, assim, outras formas de conhecimento e relação consigo mesmos, com o mundo
e com a vida. Nesse sentido, buscou-se uma identificação dos modos de comunicação nativos
em acordo com suas realidades, evitando traduzi-los e constrange-los com categorias e métodos
previamente estabelecidos (Bairrão, 2017).
Resultou disso que tal deixar-se conduzir não se dava somente no acontecimento pontual
da entrevista, mas no mundo cotidiano dos folgazões, nas mais diversas circunstâncias da vida:
foi preciso se envolver em diferentes relações de aprendizado, convívio cotidiano, sambadas,
resoluções de problemas pessoais e comunitários, entre tantas outras coisas que, no tecido social
entre diferentes folgazões, abriam mais exposições de experiências próprias ao brincar por parte
deles. A escuta suspensiva apta a colher as falas expressivas dos brincadores (Barreira, 2017a)
se revelou não só durante as entrevistas de forma diferenciada e particular, mas no próprio
mundo cotidiano dos entrevistados: emergiu, assim, uma escuta suspensiva etnográfica,
simultaneamente voltada para si mesma – revisão de seus pressupostos teórico-metodológicos
e dos modos de aplicação dos mesmos por parte do pesquisador – e para o mundo – voltada ao
como dos folgazões relataram mais profundamente suas experiências e em quais circunstâncias
sociais. As conversas em bares, nas beiras da calçada ao final da tarde, durante idas e vindas de
diferentes terreiros, foram cruciais para compreender o habitus destes, acerca da verbalização
de suas próprias experiências. De modo resumido, a orientação natural dos folgazões já é, em
grande medida, personalista: eles muito menos descrevem objetos e acontecimentos cotidianos
“em si” ou mediados por teorias informativas, mas, sim, conforme o como afetivo e social
destes, em muitos casos, poeticamente. Assim, o pesquisador buscou reaprender a ver outras
formas e teores de fala primeira ou expressiva, bem como de suas respectivas orientações
personalistas.
O significado das palavras, as circunstâncias em que tais descrições se aprofundam etc,
foram sendo compreendidas aos poucos, de modo a assumir “a complexidade do ‘ser sendo’,
ou seja, se concebemos que somos à medida do que nos tornamos, fazendo, acontecendo. Isso
significa que o ‘é’ não se deixa aprisionar no instante do seu acontecimento” (Bicudo, 2011, p.
13). Outro ponto é que o estilo do relatar as próprias experiências ganha forma como narrativa
de um acontecimento no qual, aparentemente, se estaria mais distante de uma fala primeira,
mas não: o significado cultural das palavras usadas já é poético, personalista em grande parte,
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a corporeidade e o desejo de descrever o que aconteceu não se opõe ao como aconteceu para
eles. No outro extremo, comparecem as histórias de avós e bisavós – vividas por estes ou
ficcionais, mas que comparecem com força para expressar o que, para estes folgazões, é brincar,
sendo, portanto, fenomenologicamente acolhidas da mesma forma – nesse mesmo tom de uma
fala primeira social e, em certa medida, já habitual. De modo sintético, a produção intersubjetiva
dos relatos de entrevista, assim como o próprio método fenomenológico o faz (Barreira, 2017a),
desenvolve-se etnograficamente diacrônico-sincrônica: o mundo, em acordo com os
engajamentos sociais do pesquisador, favoreceu novas aberturas intersubjetivas no aqui e agora
das entrevistas e essas os lançavam para o mundo sob novas possibilidades, compreensões e
orientações fenomenológicas. Mais ainda, essa diacronia-sincronia mundana já é um modo de
manifestação próprio ao fenômeno pesquisado, como se verá mais adiante. Há um samba que
expressa bem esta outra forma de intersecção entre poesia e fala primeira vir à tona sem,
necessariamente, carecer de silêncios e reserva social: “força nenhuma no mundo
interfere/sobre o poder da criação/não, não se precisa estar nem feliz, nem aflito/nem se refugiar
em lugar mais bonito/em busca da inspiração/não, ela é uma luz que chega de repente/com a
rapidez de uma estrela cadente/que acende a mente e o coração”11.
3.3

A intersubjetividade da natureza primordial e sua possibilidade prática
Abre-se, então, uma possibilidade importante de articulação com o domínio

transcendental da experiência na esfera da intersubjetividade monadológica (Husserl, 2013).
Essa articulação possibilita um aprofundamento no nível das condições de possibilidade da
experiência. Destacam-se, então, os realces transcendentais das vivências. Toda habitualidade
cultural motora e sensível ou, em outras palavras, toda norma sensível, tem como substratos
correlativos um mundo sensível comum social e comunitariamente compartilhado (Barreira,
2017b). Podemos afirmar, portanto, que há de modo implícito nessas sensibilidades culturais,
assim como em qualquer percepção mundana concreta, uma intersubjetividade que lhes é
constitutiva. Dessa forma, retorna-se ao ponto em que Husserl inicia suas investigações sobre
este domínio, desdobrando sistematicamente nas configurações de uma unidade perceptiva
imediata do mundo “intencionalidades abertas e implícitas em que o ser dos outros se faz para
mim e se explicita segundo o seu correto teor, isto é, segundo o seu teor suscetível de um
preenchimento” (Husserl, 2013, p. 130). No decorrer de seu avanço analítico da atualidade

11

Autor: Diogo Nogueira. Música, O Poder da Criação.
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perceptiva, em linhas gerais, o filósofo destaca um “estrato unitário e coerente do fenômenomundo, do correlato transcendental da experiência de mundo” (Husserl, 2013, p. 134).
Evidencia-se aí o que Husserl nomeia de natureza ou mundo primordial: o domínio da
propriedade do eu que percepciona ativamente, experiencia “toda a natureza e, dentro dela, da
minha própria somaticidade, a qual está, portanto, retroreferida a si própria” (Husserl, 2013, p.
135). Tal domínio expõe uma implicação essencial entre corpo e mundo, portanto, no interior
de qualquer percepção sensorial, um é condição de possibilidade do outro e, no domínio da
experiência concreta, inseparáveis: há um “comércio originário, em geral possível, que tenho
com a natureza e com a própria somaticidade, através desta mesma somaticidade, a qual está
referida a si própria do ponto de vista prático” (Husserl, 2013, p. 135).
É exatamente nesse ponto em que se identifica um comércio não só da soma com o
mundo em sua retroreferência somática no interior da esfera de propriedade, mas da psique com
o mundo. Husserl tematiza esse domínio ao realizar uma redução do eu enquanto homem
mundano, obtendo seu soma e a sua alma, “enquanto unidade psicofísica e, nesta, o meu eu
pessoal, que, neste e por meio deste soma, age e padece no mundo exterior e, assim, em geral,
se constitui em unidade psicofísica com o soma corpóreo” (Husserl, 2013, p. 135). Neste nível
da experiência eu-mundo, Husserl adverte que este eu psicofísico se dá, “portanto, constituído
como membro do mundo, com o fora-de-mim multíplice, mas eu próprio constituo tudo isso na
minha alma e, transporto-o intencionalmente em mim” (Husserl, 2013, p. 137). Evidencia-se,
assim, uma autoapercepção mundanizante que atinge a psique: “por força desta mundanização,
tudo o que está transcendentalmente inserido nesta esfera de propriedade, enquanto este ego
último, entra na minha alma, enquanto algo psíquico” (Husserl, 2013, p. 137). Nesse sentido,
por meio de um comércio originário entre corpo e mundo como componente de tal apercepção,
comprova-se, neste mundo reduzido, uma transcendência imanente: transcendência primordial
que “é ainda um elemento determinativo do meu ser concreto próprio” (Husserl, 2013, p. 134).
Destaca-se que o mundo objetivo – intersubjetivamente estruturado – “constitui-se em vários
níveis a partir do subsolo do meu mundo primordial” (Husserl, 2013, p. 144) e, desse modo,
podemos adentrar nesta estrutura subjacente da sensibilidade mundana em sua plena correlação
com a estrutura subjacente do domínio psíquico corporal: encontramos um curso psíquico
estruturalmente participativo na configuração do sentido do mundo desde os níveis sensíveis
primordiais até os níveis existenciais. Assim, em certo sentido, esta dimensão está também
referida ao mundo e a si própria (Husserl, 2013). Husserl demonstra claramente que, ao passo
que outro eu adentra no campo de experiência do mundo ou propriedade primordial de um
determinado eu, este outro que aí adentra é imediatamente intuído via presentação como soma
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no sentido de que este “corpo ali, que é também apreendido como um soma, retire este sentido
de uma transferência aperceptiva a partir do meu soma” (Husserl, 2013, p. 149). Contudo, se
este soma é provido de vida intencional, o eu que o percebe, o percebe enquanto atualidade e
possibilidade de ir e vir em torno de um objeto agora comum a ambos os eus, surge aqui o
sentido objetivo do mundo exterior, essencialmente dependente da intersubjetividade: “toda
experiência quotidiana, na sua apreensão antecipadora do objeto como tendo um sentido
semelhante, encerra uma transferência analogizante, para o novo caso, de um sentido já
originariamente instituído” (Husserl, 2013, p. 149).
Tal acontecimento, conforme afirma Husserl, não poderia ser descrito como doação de
sentido originária à consciência do eu, da intencionalidade e seus conteúdos próprios de outro
eu: ver exatamente como o outro vê implicaria em uma fusão entre os dois eus em jogo, ou seja,
um teria que literalmente se tornar o outro para, assim, ter uma intuição originária da percepção
alheia – percepção do mundo tal como o outro exatamente o percebe. Portanto, na configuração
do sentido do outro eu, Husserl considera: “uma certa mediatez da intencionalidade deve estar
aqui presente, que, promanando, certamente, do subsolo subjacente do mundo primordial”
(Husserl, 2013, p. 147). Assim, se os objetos mundanos na esfera de propriedade do eu se dão
por apercepção, o outro, em sua vida intencional – não somente enquanto soma – se dá por
“uma certa apercepção que assemelha, mas de modo nenhum uma inferência por analogia.
Apercepção não é inferência, não é um ato de pensamento” (Husserl, 2013, p. 147). Esta
apercepção analogizante é a forma de mediatez intencional que realiza uma transferência do
sentido do mundo primordial dado ao eu para a configuração do sentido do mesmo mundo
primordial dado para outro eu: sendo que ambos compartilham de uma mesma estrutura
somática retrorreferida a si própria na manifestação desta instituição originária de um mundo
comum, ambos apercebem analogicamente o outro como outro eu semelhante, dotado de uma
vida subjetiva essencialmente análoga.
Essa forma de transposição intencional surge no interior da esfera primordial do eu e,
nesse sentido, verifica-se um emparelhamento enquanto transposição intencional na qual, no
momento de este emparelhar-se, os elementos aí envolvidos “se tornam conscientes ao mesmo
tempo e com destaque; visto ainda de mais perto, encontramos um vivente despertar-se mútuo,
um mútuo deslocamento e um cobrir-se de cada um com o sentido objetivo do outro” (Husserl,
2013, p. 151). Husserl realça o fato de que tal recobrimento pode ser gradativo, parcial ou total,
no caso de uma igualdade limite. Aqui, encontra-se outro ponto importante no que se refere a
esfera psíquica desse emparelhamento: o sentido transposto intencionalmente “é assumido
numa validade de ser, como um teor de determinações psíquicas que existem no corpo que ali
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está, se bem que estas não podem se mostrar enquanto tais no campo original da esfera
primordial” (Husserl, 2013, p. 152). Essas determinações psíquicas se dão via tal transposição
intencional na modalidade de apresentação – apercepção analogizante – que tem como
fundamento, uma presentação originária da propriedade primordial.
Neste ponto é que encontramos a potencialidade da estrutura da vivência empática,
enquanto território vivencial que pode nos remeter intencionalmente, para uma instituição
originária ao sentido da experiência alheia, que reside nas dimensões presentativasapresentativas dessa última, estruturais às próprias experiências desta, realizadas por parte do
entrevistador. Retomemos, então, os passos metodológicos das pesquisas qualitativas em
psicologia. É importante novamente lembrar: esta constatação se dá a partir do cenário
fenomenológico, configurado nas propostas metodológicas qualitativas, não nas diferentes
pesquisas que as aplicam aos seus diferentes modos, podendo, inclusive, não serem redutíveis
a um ou outro desenho de tais propostas.12 Para Feijoo e Goto (2016) e Zahavi & Portugal
(2019), a autoexperiência do pesquisador só seria possível em um terreno ou estritamente
filosófico, ou de uma Psicologia Pura, já apartada de qualquer relação com um transcendente
ou empírico. Resulta a grosso modo dessas perspectivas, a tarefa de articular as unidades de
sentido ou significado obtidas com conceitos, estruturas e concepções teórico-fenomenológicas
já prontos, encaminhando-as para serem interpretadas segundo um projeto filosófico específico,
que direta ou indiretamente já informa concepções teóricas sobre o mundo, o corpo, a cultura
etc. Desse caminho, conforme seção anterior, procuramos aqui nos afastar sem excluir tal
dimensão teórico-fenomenológica, mas abrindo-a para o degelo (Mattingly, 2019) segundo uma
suspensão teleológica (Gordon, 2019) em acordo com o modo como o fenômeno se manifesta
para o pesquisador e para os entrevistados. A seguir, delineia-se uma alternativa colocada em
prática neste trabalho, de abertura de uma via fenomenológica para pesquisas qualitativas em
psicologia, que inclui de modo decisivo a experiência do pesquisador.
3.4

A possibilidade de abertura de uma autoexperiência fenomenológica qualitativa
em psicologia
A respeito das abordagens qualitativas que incluem a experiência do pesquisador, há o

exemplo de Bicudo (2011), que, durante o processo exaustivo de leitura das entrevistas, afirma
12

Como exemplo, o próprio trabalho anterior já citado deu seus primeiros passos no sentido de colocar
de modo central a experiência do próprio pesquisador como campo fenomenológico de investigação
das experiências transcritas e lidas de diferentes sujeitos (Valério, 2014).
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a “possibilidade de imaginar o ponto de visada do qual o depoente fala, intuindo, por insight, o
sentido do todo” (p. 57). Há também tematizações a respeito da “penetração” empática nas
experiências vividas alheias para, ao acessá-las transcendentalmente, conduzi-las aos seus
elementos últimos, conforme apontado por Barreira (2017a). Tal tematização da estrutura
empática como forma de penetração na experiência alheia, tem sua muito importante
contribuição no plano da realização das entrevistas, orientadas dialogicamente pelo
procedimento da escuta suspensiva (Barreira, 2017a, 2018). A partir dessas tematizações e
sistematizações empáticas da atuação das experiências do pesquisador durante as análises
destas entrevistas transcritas, é que se traçará uma alternativa de autoexperiência
fenomenológica em plano qualitativo de pesquisa. Entretanto, embora sem a articulação com o
conceito de empatia, os primeiros esforços nesse sentido já foram realizados em Valério (2014),
resultando em um processo analítico em primeira pessoa através da elaboração de um eu
fenomenológico não mais redutível ao eu pessoal do pesquisador, nem ao dos entrevistados.
Nessa primeira tentativa, a linguagem foi de caráter predominantemente poético-literária e,
apesar de suas limitações, deu prova de sua eficácia analítica, explorando as tênues fronteiras
entre a fenomenologia e a literatura, junto a fenomenólogos como Jean Paul Sartre e Maurice
Merleau-Ponty.
Em todo caso, retornando às propostas empírico-qualitativas em psicologia, o ponto
essencial e decisivo para acessar as estruturas das experiências vividas de outros sujeitos é a
leitura do texto das entrevistas transcritas: é exatamente aqui que surge uma possibilidade
interessante de colocar em relevo a intencionalidade do pesquisador de modo decisivo para um
aprofundamento analítico do fenômeno. A empatia, compreendida por um prisma husserliano
tardio, envolve uma transposição carnal passiva e imaginária dos vividos de um sujeito para o
interior dos vividos do outro (Depraz, 2011a). Segundo Husserl (2001), essa transposição
analógica essencial à experiência do outro é carnal no sentido de que, em plano transcendental,
“o corpo estrangeiro não somente possui uma analogia com meu corpo, mas ‘ele se comporta’
assim como meu corpo, como se ele se movesse na forma do eu-movo, do eu-levanto etc.”
[tradução nossa] (p. 31). Reitera-se, devido a estarmos em um nível estrutural do
emparelhamento aperceptivo entre corpos, não se trata de uma dedução, inferência ou
conclusão, mas de uma percepção imediata pré-consciente, um “ressoar” intuitivo imediato que
já é a manifestação de outrem: eu não preciso pensar, deduzir ou questionar a respeito de um
outro corpo vivo parado diante de mim, da possibilidade dele se mover, ele simplesmente é
percebido imediatamente como um corpo que pode, percebido não só como objeto, mas
intersubjetivamente como potência motriz.
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Tal transposição carnal estruturante à intercorporeidade ativa dimensões intersensoriais, pois, antes de tocar alguém, “sem pensar”, intuitivamente “sei” que ela sentirá o meu
toque ou, de outro modo, seu sentir se dá em meu horizonte intencional como a “outra face” do
meu toque, esse último dado a mim originariamente: há uma transposição de minha
sensorialidade para a modalidade sensorialidade alheia, de modo a “ressoar” uma quasesensorialidade em mim, a qual, contudo, eu não a identifico intuitivamente como minha, mas
como pertencente a outrem. Porém, não só, essa transposição envolve o movimento corporal:
sou transposto analogicamente em plano carnal, no modo do como se, para o movimento do
corpo do outro, intuitiva e imediatamente (Husserl, 2001). De modo sucinto, segundo Husserl
(2001), este como se, envolve uma imaginação impressional, uma duplicação analógica do meu
eu intimamente ligada com a minha carne, que os modifica para o modo eu-carne de um outro.
Podemos dizer que o outro se dá para mim imediata e pré-reflexivamente como um corpo alheio
que pode se mover, como eu poderia se estivesse em sua posição, revelando-se aí o horizonte
aperceptivo de sua potencialidade carnal. Desse modo, no emparelhamento entre corpos que
podem, há uma modificação passiva e imaginária do meu eu corporal para o modo outro eu
corporal, juntamente com seu mundo espacial primordial que, neste caso, é compartilhado
intersubjetivamente neste mesmo nível da experiência (Husserl, 2001). Assim, “um tal
emparelhamento de dois sujeitos de carne, em presença um do outro, faz-se por si mesmo,
frequentemente sem nos darmos conta” (Depraz, 2008, p. 84).
As análises de Husserl sobre tal experiência são muito extensas e complexas para se
discorrer mais detalhadamente sobre elas aqui. Contudo, resumidamente, este como se carnal
analógico-perceptivo implica estruturalmente uma autoalteração passiva do eu e de seu mundo
primordial, em imaginações ou representações impressionais, para o modo eu alheio, mundo
alheio (Husserl, 2001). Isso é evidente quando, por exemplo, ao conversar com alguém frente
à frente, caso subitamente esse alguém olhe algo com estranheza em direção às minhas costas,
mas pedindo para que eu não me mova, imediata e pré-conscientemente, o “ponto de vista”
dessa pessoa me afeta corporal-imagéticamente: ou seja, intersubjetivamente meu corpo reage
simultaneamente à emergência de imagens dessa paisagem que, contudo, não vejo: ela não é
dada originariamente a mim, mas no modo de um como se imagético-impressional-carnal. Tal
situação pode se revelar, então, como uma brincadeira, não havendo nada além do habitual
nesse espaço. Contudo, a imaginação impressional, do ponto de vista do outro voltado para a
coisa inexistente, já havia me afetado de modo a ter já ter tomado parte estruturante à
experiência deste evento: sendo irreal esta dimensão impressional é imaginária, porém, carnal,
ou, mais precisamente, imagética e intercorporalmente concreta. Nota-se que tal manifestação
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se dá antes da tomada de consciência – no sentido de um decidir voltar-se para – de seu próprio
acontecimento, pois, na verdade, ela é a própria manifestação de um modo de consciência atual:
retira-se essa imaginação impressional de operação, e a intuição da experiência alheia de ver
algo que eu não vejo se tornará impossível, assim como se inviabilizaria a percepção de que o
outro percebe, se move ou poderia se mover. Desse modo, em sentido impressional, minhas
dimensões

afetivas,

carnais,

perceptivas,

volitivas,

entre

outras,

são

“lançadas”

impressionalmente através de um processo de autoalteração analógica como modificação para
a modalidade eu alheio, corpo alheio (Husserl, 2001).
Mas onde entraria especificamente a contribuição dessas análises husserlianas para a
prática fenomenológica das pesquisas qualitativas em psicologia? Husserl (2001) afirma que a
linguagem

pressupõe

empatia,

portanto,

intersubjetividade

e,

consequentemente,

representações e imaginações impressionais. Em um exemplo simples, quando alguém me
dirige a palavra dizendo “pássaro azul”, imediatamente surge em minha consciência a imagem
de um, mesmo que indefinido, instantânea e brevemente, sem que eu pudesse ter tempo para
evitar tal aparição dessa imagem. Inclusive, durante um diálogo, talvez eu nem me dê conta
dessa aparição devido a minha intencionalidade privilegiar a compreensão objetiva da fala do
interlocutor. Sendo tal produção imagética entrelaçada com a carne e sua posição espacial, o
corpo alheio também exige transposições imaginário-impressionais imediatas, assim como as
apercepções analogizantes, assim como qualquer horizonte intencional: a outra face subjetiva
do corpo de alguém ou de um objeto físico dado a mim implicam quase imagens impressionais
de suas posições e características, quase sensações entre outros (Husserl, 2001). Portanto, há
na empatia um recobrimento entre os campos sensíveis próprios e alheios
eu não posso mais me representar os campos sensíveis sem colocar em ação para lá meus campos
sensíveis atuais. Se eu vejo uma mão estrangeira, eu ressinto a minha mão, se uma mão
estrangeira move-se, eu não tenho qualquer excitação de mover minha mão, etc. Mas eu não
retiro mais este fato de que eu já tenha feito esta experiência dentro de uma outra carne [tradução
nossa]. (Husserl, 2001, p. 55)

Nesse sentido e de modo geral, toda a percepção originariamente dispõe de uma mistura
entre imaginação e recordação em nível impressional-carnal, conforme apontam Depraz
(2011a) e Shang (2020). Mas a empatia, o corpo alheio, suas ações potenciais, bem como suas
correlatas transposições impressionais, são socialmente configurados, portanto, já em nível préconsciente e não só do ponto de vista sensorial, mas emocional (Nethery IV, 2018). Segundo o
autor, em sua descrição da experiência do racismo por parte de pessoas brancas, na estrutura da
aparição de uma pessoa negra diante daquela, opera a configuração social de um horizonte
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intencional afetivo carnal: manifesta-se pré-conscientemente o corpo negro passivamente
associado com a imagem de um ser marginal e perigoso (Nethery IV, 2018). Mas tal associação
já é também corporal e movente, pois o corpo da pessoa branca retrai-se, por exemplo, afastando
seus pertences, já impulsionada pelo medo de ser assaltada, associado analogicamente a
aparição do corpo negro, medo esse que é socialmente produzido e, assim como o exemplo da
coisa inexistente às costas dado anteriormente, é irreal (Nethery IV, 2018). Pois bem, ao passo
que o leitor lê tal descrição da experiência de um corpo branco racista, muito provavelmente
passivamente tenha testemunhado imagens, cenas, recordações de experiências próximas ou até
mesmo sensações, sentimentos ou emoções. Trata-se, em suma e principalmente no caso de um
texto literário, de uma empatia imaginativa: condição de possibilidade para a compreensão e,
consequentemente, para a apreensão do sentido de qualquer texto literário (Shang, 2020). Junto
a isso, é exatamente nesse ponto em que a empatia se revela enquanto síntese passiva: “além
das percepções, das sensações comuns, a experiência empática se apresenta originariamente
como prova interafetiva, onde cada um recebe do outro afetos que o constituem como tal”
(Depraz, 2008, p. 84)
Shang (2020) também observa a estrutura imaginário-impressional da empatia
husserliana, sua modificação carnal e fantasiosa estruturante ao sujeito que tem experiência de
um outro: é essa modificação passiva, imanente, carnal, memorial, perceptiva e imaginária de
um si mesmo para o modo outro que torna possível intuir o sentido da experiência de um eu
ficcional, literário e, portanto, irreal (Shang, 2020). Segundo Husserl (2001), o ato de
imaginação implica um fictum egóico que, ao modo do como se, se dá por uma modificação
passiva do ego empírico e concreto, de seu mundo e de seus objetos, porém replicando-os em
seus campos sensíveis essencialmente ao modo quase, sem conflitar com os dados em carne e
osso dados ao sujeito que imagina: aqui Husserl evidencia que tanto a empatia, quanto a
imaginação pressupõem dois estilos de fictum egóico distintos, mas irreais-carnais e não
intuitivamente conflitantes com a identificação do eu concreto. Assim, todas as sensações que
se pode imaginar passiva ou deliberadamente não são intuitivamente identificadas como
concretas ou reais, embora ainda pertencentes àquele que imagina; já a empatia altera mais
radicalmente essa não-identificação do eu concreto com o ego fictum imaginário, agora passivo
e analógico, pois esse, pode-se dizer a grosso modo, é pré-reflexivamente convertido para o
modo eu alheio.
Contudo, ainda assim, é intuitivamente na carne do eu concreto ao modo quase, que as
vivências carnais do outro se manifestam (Husserl, 2001). Segundo o filósofo, toda imaginação,
assim como todo ego, objeto e mundo, pressupõe intersubjetividade, mesmo que em uma
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determinada imaginação o ego fictum com ou sem objetos diante de si esteja só: ele sempre
está no interior desse mundo imaginário, atual e inatualmente retrorreferido a outros eus via
remissões intencionais “implícitas”. Por outro lado, toda empatia segundo Husserl (2001),
pressupõe imaginação: um fictum egoico carnal em sentido muito particular e diferente daquele
estritamente imaginário, dispondo, a grosso modo, de uma intersecção com esse último,
intersecção essa que é justamente explorada por Shang (2020). Ela implica estruturalmente
numa região passiva e originária da experiência, em que as distinções entre percepção,
imaginação, memória e recordação se tornam imprecisas na fenomenologia husserliana tardia:
dá-se uma certa mistura entre elas, revelando a primeira como um ato multiforme, a segunda
como um ato não redutível à neutralidade (Shang, 2020; Varela & Depraz, 2003). Em suma, há
necessariamente uma mistura entre percepção, imaginação e memória em determinado plano
da estrutura dessas experiências, efetiva tanto na empatia concreta, quanto na imaginativa
(Shang, 2020).
Como bem destaca Shang (2020), o conceito de empatia pressupõe uma experiência
prévia de si mesmo em suas variadas dimensões sociais, psicofísicas, emocionais, corporais,
gestuais, entre outras, que são analogicamente modificadas e, portanto, não implicam
identificação do sujeito consigo mesmo em seus conteúdos. Assim, a leitura de um texto
literário, embora envolva julgamentos teóricos e a realização de atos predicativos, antes dispara
reproduções imaginativas guiadas, de elementos sedimentados na memória que não são
identificados com o eu que lê, mas com o personagem de uma história e suas experiências
vividas. Portanto, assim como a imaginação, a empatia imaginativa ocorre como uma recriação
positiva guiada por meio de um remodelamento de elementos sedimentados na experiência
pessoal de uma forma “que neutraliza a existência” [tradução nossa] (Shang, 2020, p. 50). Essa
recriação positiva guiada é co-produzida passivamente pelo leitor, conforme descreve Shang.
É nesse ponto que a experiência de ler entrevistas transcritas e literatura dispõe de uma
convergência e intersecção notáveis. Primeiro, pelo fato de que Giorgi (2010) assume a
participação da produção e atribuição de sentido ao texto transcrito, mas não só: os conteúdos
relatados pelos sujeitos não são compreendidos como reais, não se pressupõe ou almeja atestar
suas validades como fatos, mas intuir os seus sentidos (Giorgi, 2010; Giorgi & Souza, 2010).
De qualquer modo, via epoché e variação imaginária, o texto transcrito ganha
necessariamente o estatuto de irrealidade, mas como se pode notar, o entrelace passivo carneimaginação-percepção-recordação-memória não pode ser neutro. Isso não quer dizer que se
deva abandonar a epoché diante da leitura dos textos orientada ao seu sentido, muito pelo
contrário, é ela que garantirá a potencialização fenomenológica desse aspecto passivo essencial
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à compreensão de seu sentido, de forma a não saltar à frente desse último interpretativamente:
a partir da década de 1920, a atenção husserliana à gênese da idealidade desloca-se
gradativamente “para o processo de surgimento do ideal a partir da experiência concreta do
sujeito” (Depraz, 2008, p. 16). Não se trata de modo nenhum recair em uma leitura
interpretativa a partir de vivências pessoais do pesquisador, mas, sim, de trazer e trabalhar
fenomenologicamente o seu campo imaginário impressional, sem o qual não há nem empatia,
nem compreensão do sentido do texto, seja ela interpretativo-pessoal ou fenomenológica.
Variando tais unidades de sentido imaginariamente, certamente não mais somente em plano
passivo, mas também deliberado, o fictum egoico pesquisante estará efetivo de algum modo,
junto com suas misturas imaginário-memoriais produtivas às circunstâncias vividas necessárias
e seus respectivos sentidos. Porém, tal dimensão não é explicitada nem considerada qualitativometodologicamente, pois, como bem ressaltam Giorgi e Souza (2010), busca-se uma distância
de qualquer subjetivismo, deixando a subjetividade do pesquisador à sombra, mesmo em plano
eidético intencional. Tal almejado distanciamento do subjetivismo parece ficar a cargo de uma
apreensão intuitiva estritamente categorial e objetivante do sentido das experiências transcritas,
variando-as nesse mesmo plano mais categorialmente do que imaginário-concretamente. De
modo sucinto, a exclusão de qualquer experiência daquele que pratica fenomenologia, ecoa com
a fuga do subjetivismo para a generalização categorial nessa abordagem proposta por Giorgi e
Souza (2010). Consequentemente, quaisquer sistemas de intencionalidades efetivos na
atividade analítica do pesquisador, seus campos imaginários, recordativos, entre outros,
também permanecem fora de jogo em suas propostas metodológicas: contudo, são exatamente
esses campos e suas dimensões teóricas e pessoais que são submetidos aos procedimentos da
escuta suspensiva, da epoché das elaborações mentais e sociais, aos teleológicos suspensivos,
críticos e etnopsicológicos, conforme exposto nas seções anteriores. Em suma, este é um campo
crucial para uma redução fenomenológica.
Entretanto, a força de uma abordagem não estritamente objetivo categorial da prática
intuitiva se faz presente quando o autor afirma que “a abordagem fenomenológica ‘é orientada
para a descoberta’, pois ao se pretender encontrar sentido nos dados a atitude deve ser
suficientemente aberta para deixar fluir significações imprevistas” (Giorgi, 2010, p. 399).
Tendo em vista o fato de a empatia imaginativa estar aberta para deixar fluir significações
imprevistas de experiências alheias ou, ainda, durante sucessivas variações eidéticas para
extrair, por meio de testes de hipóteses que retiram do fenômeno diferentes seus elementos em
variadas circunstâncias possíveis, se surpreender com uma intuição inesperada e pressupor
nisso uma evidência fenomenológica empiricamente distanciada parece mais do que
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improvável. Essa intuição, por essência, implica o ressoar impressional-empático na
subjetividade encarnada do pesquisador. A questão é: tal ressoar pode ser acolhido, porém
suspendido e retirado de circuito em prol de uma categorização objetivante, segundo a
linguagem da perspectiva teórico-científica previamente adotada, conforme insistem Giorgi
(2010) e Giorgi e Souza (2010) ser necessário, nessa espécie de “fortaleza” contra o
subjetivismo. Contudo, não é possível furtar-se ao deixar fluir intersubjetivamente as produções
de tal sentido efetivas na subjetividade do pesquisador, principalmente em se tratando de um
imprevisível que afeta aquele que se surpreende antes de qualquer tomada de posição deliberada
a respeito deste. É proveitoso lembrar que, pela perspectiva da socialização entre as dimensões
empíricas e transcendentais, é diante do imprevisível ou da surpresa que tal interpenetração
entre ambos se aprofunda: “índice de des-formalização e des-neutralização do regime
transcendental, imiscuição do empírico no coração deste último, contribuição para sua mutação
e para sua capacidade de deixar-se inervar ‘sociabilizar’ pela força do empírico” [tradução
nossa] (Depraz, 2016, p. 541-542). Importante também destacar que, na esteira do filósofo
francês Paul Ricouer, se identifica na supresa, seja ela estética, cognitiva ou outra, diferentes
modalidades de um evento afetivamente indiviso pelo qual o pensamento vibra em um
entrelaçamento generativo não linear, no mínimo, entre cognição, corporeidade e emoção
(Depraz, 2018a)
Retornando à empatia imaginativa, a questão agora é se o pesquisador se permite fluir
apenas intuitiva e categorialmente, realizando a manutenção suspensiva de retirar a si mesmo
de circuito para, posteriormente, converter as intuições em categorias segundo uma linguagem
previamente estabelecida, ou se ele se permite fluir “por inteiro” nessa experiência imaginária
fenomenológica para, então, gradativamente reduzi-la à sua essência. O que foi almejado
realizar aqui é, primeiro, radicalizar esse fluxo das unidades de sentido e significado do texto
que, necessariamente, implicam o fluxo intersubjetivo passivo do ego fictum impressional do
pesquisador: ou seja, existe uma experiência de fazer fenomenologia neste âmbito, inclusive,
já explorada em seus primeiros passos com o citado eu fenomenológico (Valério, 2014). Desse
modo, podemos ter uma entrada analítica nos textos das entrevistas transcritas, explorando sua
necessária empatia imaginativa (Shang, 2020) como prática fenomenológica concreta, que
intensifica a leitura de um texto como experiência do texto (Depraz, 2011a). Suspendendo a
posição de existência factual do seu conteúdo, os textos transcritos e literários se mostram
agora, de um ponto de vista empírico-qualitativo, com significativa equivalência
fenomenológica.
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O pesquisador que os lê, assim como o eu que imagina, sente intersubjetivamente, a não
ser que ele almeje realizar uma manutenção incessante da suspensão de emoções, sensações e
sentimentos que configuram seu sentido impressionalmente. Tratando-se de uma abordagem
transcendental inseparável da carne, é possível não excluir os afetos da prática concreta, mas
reduzi-los intersubjetivamente, compreendendo uma orientação empático-metódica investida
de uma estrutura temporal socialmente corporificada (Depraz, 2012), mas isso se dá,
obviamente, segundo o modo como tal dimensão da experiência se manifesta, como
manifestação do sentido da experiência alheia textual, intuitiva e fenomenologicamente
apreendida. Aqui é importante uma consideração a respeito das entrevistas: o pesquisador, ao
acolher relatos relevantes para o entrevistado, descreve para este o sentido por ele intuído em
tal acolhida. Assim, verifica-se a sua correspondência junto ao sentido que o entrevistado deseja
exprimir com o relato por ele consumado, evitando-se, assim, falhas hermenêuticas na
compreensão do sentido desse último (Depraz, 2012). Dessa forma, atualiza-se a escuta
suspensiva dinamicamente orientada pela epoché fenomenológica, pois “o objetivo é abrir
canais para a compreensão da experiência alheia” (Barreira, 2017a, p. 341).
As emoções e sentimentos imaginários são, segundo Husserl, atos reais efetivos em uma
fantasia realmente realizada, chamados por ele de quase-sentimentos, de modo que “a empatia
presentificada relacionada aos personagens ficcionais e as afecções presentes sentidas pelo
leitor, sempre andam de mãos dadas” [tradução nossa] (Shang, 2020, p. 51). Portanto, são essas
afecções que conferem o estatuto de quase-ser aos personagens que, sendo eles entrevistados e
vividos concretamente pelo pesquisador, ganham outros alcances e relevos fenomenológicos.
Sobre seus estatutos irreais-textuais, essas afecções entram em cena por haver uma influência
estrutural da obra na experiência do leitor, que é essencial à estruturação do seu sentido: assim
como na empatia concreta, há uma reconfiguração impressional de elementos imagéticos,
afetivos e memoriais sedimentados no corpo vivo do leitor que são essenciais para a
configuração do sentido da experiência alheia tanto lida, quanto vivida concretamente (Shang,
2020). Nesse sentido, trata-se de uma reconfiguração, uma alteração e, como bem pontua
Shang, não uma mera reprodução de um passado sedimentado: sendo a fantasia efetiva em
profundo entrelaçamento com estes, ela os modifica e não apenas os reproduz. Trata-se,
portanto, de potencializar não as reproduções de modos de sentir e perceber do pesquisador,
mas, via intuições fenomenológicas do texto, suas alterações já passivamente efetivas,
criativamente guiadas pela experiência alheia irreal do texto em suas intersecções com as
experiências de campo e o aporte metodológico crítico e reflexivo. Isso é plenamente possível,
pois a própria leitura literária realiza sentimentos existenciais criativamente guiados pelo texto,
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podendo alterar mesmo os modos de perceber e sentir do leitor, motivo pelo qual ela é também
instrumento de treinamentos e enriquecimentos de diversas experiências reais (Shang, 2020).
Dessa forma, Shang (2020) também destaca o fato de a experiência literária ir muito
além de proporcionar sentimentos estéticos, ultrapassando o revisar e reconhecer intuitivamente
objetos de experiência, os alterando e recriando. Esses sentimentos existenciais apreendidos
como os dos personagens não são os sentimentos particulares do leitor, mas, sim, sentimentos
analogicamente alterados: eles implicam, via misturas passivas entre memória, imaginação e
recordação, afecções novas identificadas intuitivamente como alheias, mas sentidas
concretamente pelo leitor. Por sua vez, elas podem configurar o preenchimento do horizonte
intencional desse último a respeito da experiência de determinado personagem, na
singularidade da sua forma de sentir uma mesma estação do ano, por exemplo, de modo
existencialmente muito diverso do sentir tal estação próprio ao seu modo pessoal. Nesse
sentido, é possível que os escritores, mesmo sem tal propósito, sejam capazes de prover ao leitor
sensível e aberto suspensões fenomenológicas dos próprios modos de ver e sentir a vida, a
existência, os outros e a si mesmo (Shang, 2020).
O escritor moçambicano Mia Couto, sobre sua experiência de ler o escritor brasileiro
Guimarães Rosa, escreve: “reconheço algumas razões pessoais que fizeram do meu encontro
com Rosa uma espécie de abalo sísmico na minha alma” (Couto, 2011, p. 108). Dentre elas,
destaca-se aqui a seguinte: “quando o li pela primeira vez experimentei uma sensação que já
tinha sentido quando escutava os contadores de histórias da infância. Perante o texto, eu não lia
simplesmente: eu ouvia vozes da infância” (Couto, 2011, p. 118). Segundo Mia Couto (2011),
Rosa capturou a lógica da oralidade, aquela da viagem, capaz de escapar dos sistemas fechados
do pensar racionalizante, pois, segundo o escritor, ele “não escreve sobre o sertão. Rosa escreve
como se ele fosse o sertão” (p. 110). Tal experiência certamente envolve uma recordação, mas
não só: o texto escrito proporciona uma experiência, um sentido que, em algum plano, recobre
o sentido da oralidade para Mia Couto, da experiência dela para além da que é própria ao sertão
mineiro, lugar onde Rosa muito viveu. Porém, de acordo com o escritor moçambicano, esse
sertão de Rosa é o sertão de vários sertões, é um certo lugar de todos os lugares que reside
dentro de cada um. Essa experiência literária que é um abalo, segundo ele, é aquela que o
arranca para fora da escrita: tal leitura implica um narrador que age como mediador de
diferentes mundos, colocando variados universos em conexão. Assim, “necessita-se da ligação
com aquilo que João Guimarães Rosa chama de ‘os do lado de lá’. Esse lado está dentro de cada
um de nós. Esse lado de lá é, numa palavra, a oralidade” (Couto, 2011, p. 113). Recordações,
dimensões fantásticas, abalos na alma, as vozes de variadas pessoas tanto recordadas, quanto
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simultaneamente familiar, estranha, própria a si e a outros: “para entrar naqueles textos eu devia
fazer uso de um outro ato que não é ‘ler’, mas que pede um verbo que ainda não tem nome”
(Couto, 2011, p. 118). Nesse sentido, é nessa travessia dos abalos sísmicos entre continentes,
épocas, geografias e oralidades entre as almas de escritores-leitores que se evidencia a não
pertinência de subestimar o alcance transcendental da literatura, bem como de outras artes.
Segundo Shang (2020), a empatia imaginativa dispõe de uma estrutura de consciência
múltipla, entrelaçando o presente com diversas modalidades de não-presença, envolvendo
múltiplos atos intencionais ao preencher horizontes de indeterminação. Portanto, a empatia
imaginativa multiplica os “eus”:
isto é 1) o “Eu” que imagina; 2) o “Eu” que é sedimentado no passado; 3) o “Eu” que é
reformulado e reconfigurado pelo imaginar; 4) o “Eu” que experimenta desatentamente a
realidade. Todos estes diferentes níveis do “Eu” trabalham juntos para empatizar com o “Outro”
imaginado. (Shang, 2020, p. 53)

Do mesmo modo, essas dimensões estruturais à experiência literária o são também à
leitura analítica das entrevistas transcritas. Há, portanto, em se tratando de instâncias não
separáveis ou mesmo não distinguíveis por completo, uma forte intersecção. Essa é nada mais,
nada menos que uma “região” de variados recobrimentos intersubjetivos atuais e inatuais entre
ego fictum pesquisante e o “ego irreal textual” dos entrevistados, um com o sentido do outro,
assim como em qualquer experiência empática. Em plano transcendental ficcional, há uma
intercorporeidade e uma intersubjetividade em correlação essencial com o mundo ou natureza
primordiais concretos do pesquisador, vividos por ele originariamente. Não há como, portanto,
apreender o sentido de um texto e, consequentemente, de um Outro imaginário-impressional, a
não ser pela ativação dessa complexa estrutura de recobrimento analógico de sentido. Esse “ego
irreal textual” se mostra como um território fenomenlógico a ser percorrido: trata-se da
manifestação da estruturação intersubjetiva que constitui e extrapola aquilo que é exclusivo à
experiência de qualquer eu pessoal. Este atravessamento intersubjetivo estrutura a aparição de
cada experiência vivida transcrita e a própria intuição analítica de seus sentidos. Assim, a
análise fenomenomenológica das entrevistas pode alcançar aquilo que é essencialmente
estruturante ao fenômeno, e não apenas exclusivo a uma ou outra subjetividade específica,
conforme operam os cruzamentos intencionais e as reduções intersubjetivas (Barreira, 2017a).
O sentido da experiência alheia envolve esse complexo recobrimento, não sendo redutível ao
sentido eidético geral de uma mera categoria desprendida do modo como ela se manifesta: a
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estrutura de sua aparição intuitiva é necessariamente intersubjetiva, imaginária e impressional,
via de acesso redutivo à estrutura do fenômeno. É nessa intersecção que o fenomenólogo, via
epoché e redução fenomenológicas, abre o campo tanto pré-reflexivo autoafetivo, quanto
noético-noemático de sua autoexperiência intersubjetiva eidético-geral e, no limite,
transcendental: os sistemas de intencionalidade de um ego fictum e de um ego concreto, assim
como seus respectivos mundos sensíveis espaço-temporais que, ao pressuporem empatia e
intersubjetividade, são essencial e transcendentalmente correspondentes (Husserl, 2001).
Assim, para Husserl, tal autoexperiência é uma autoexplicitação que não está apartada
da dimensão factual e prática, mas a efetiva constantemente como índice fenomenológico
consumado em seu próprio ego reduzido: abre-se nesta operação uma autoexplicitação
intencional em nível transcendental, uma “descrição sistemática na forma lógica de uma
eidética intuitiva. A autoexplicitação universal e eidética significa, porém, um domínio sobre
todas as possibilidades constitutivas concebíveis, ‘inatas’ a um ego e a uma intersubjetividade
transcendental” (Husserl, 2013, p. 192). Desse modo, as variações imaginárias do pesquisador,
ao contrário de permanecerem perseguindo com distância os sentidos das experiências
transcritas, ordenando-as, desse mesmo modo, em um universo de possibilidades lógicocategoriais, pode agora, tanto reflexiva e crítica, quanto passivamente, abrir as condições de
possibilidade para a manifestação destes sentidos intuídos pelo pesquisador, explorando,
assim, via uma explicitação eidético intuitiva dos campos vividos fático-ficcionaisimpressionais que constituem suas estruturas essenciais. Estas que são as estruturas da
própria experiência do fazer fenomenológico do pesquisador, acessadas agora segundo uma
redução progressiva deste domínio à sua configuração intersubjetiva como ego-mundo fictum
fenomenológico emergente. Assim, a autoexperiência ou autoexplicitação fenomenológica
possibilita prosseguir e fazer emergir “numa necessidade e generalidade de essência
estritamente intuitiva, as formas de mundos concebíveis e estes, de novo, no quadro de todas as
formas de ser concebíveis em geral e de seus sistemas de níveis; isto, porém, originariamente”
(Husserl, 2013, p. 192). No progredir das variações desses campos fáticos que,
correlativamente, terão suas intersecções originárias entre ego concreto e ego fictum, é possível
neste plano eidético “repensar este ego apoditicamente fático numa variação livre e, assim,
obter o sistema das possibilidades de modificação de mim próprio” (Husserl, 2013, p. 179). Em
suma, o ego ou eu fenomenológico, como também o da empatia imaginativa, é múltiplo,
dispondo das mesmas estruturas intencionais de um ego real, tornando-as passíveis de serem
investigadas, no limite, com um alcance transindividual (Depraz, 2011a). Desse modo, em
diferentes momentos da análise, é possível obter um ego fictum reduzido, exercendo-o em
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primeira pessoa, abrindo, assim, as suas estruturas que são as estruturas intencionais do
pesquisador, mas descritas em plano eidético geral segundo o como intersubjetivo do fenômeno
efetivo na análise das entrevistas.
É possível, então, percorrê-las conforme as orientações de Giorgi (2010) e Giorgi e
Souza (2010), de modo a apreender seus vetores de sentido e suas respectivas unidades eidéticas
até os chamados cruzamentos intencionais, que aprofundam as estruturas essenciais do
fenômeno no contraste entre diversos relatos transcritos de diferentes sujeitos entrevistados
(Barreira, 2017a). Assim, “a redução intersubjetiva visa encontrar os elementos intencionais
constitutivos do fenômeno a partir da perspectiva comparativa de agrupamentos de sentidos
essenciais que atravessam a percepção de diferentes sujeitos” (Barreira, 2017a, p. 353).
Prosseguindo desse ponto, indagando empático-imaginariamente esses atravessamentos por
meio do regime redutivo proposto por Depraz (2011a), percorrendo as três fases práticas da
epoché fenomenológica: sendo evidenciado e expresso objetivamente o sentido da experiência
neste processo, primeiramente realiza-se a reversão da atenção para a própria experiência via
epoché, voltando-se aos vividos estruturantes à emergência deste sentido – referenciado na fase
“A0” da conversão reflexiva proposta pela autora –; em continuidade no aprofundamento da
atenção do exterior para o interior desta experiência, seja ela imaginária, recordada ou concreta,
neste caso adentra-se na interioridade reduzida do ego ficcional – fase “A1”; acolhe-se esta
última deixando vir seu acontecimento – fase “A2”. Essas fases, como adverte Depraz, dispõem
de intersecções entre si, sendo dinamicamente interligadas, solicitando sucessivas epochés em
cada uma delas e em suas repetições em diferentes campos da experiência é que se favorece a
progressão de uma redução fenomenológica.
Abrem-se, assim, os campos fenomenológicos que, necessariamente, constituem a
intuição imediata do sentido da experiência alheia presente no texto transcrito. Pode-se, assim,
acessar e percorrer intersubjetivamente os “eus” do campo recordativo ou memorial: as
experiências etnográficas do pesquisador13, variadas imaginariamente em seus aspectos fáticos,
objetivos, subjetivos e intersubjetivos, conforme Depraz (2009); as experiências da vida em
13

Importante ressaltar, os registros em campo sobre o contexto cotidiano e cultural do fenômeno
estudado inspiraram-se em um procedimento realizado por Mário de Andrade em suas viagens pelo
Norte e Nordeste do Brasil. Com a missão de registrar uma realidade brasileira, ele percorreu essas
regiões e registrou diversas manifestações culturais populares. Grande parte dos seus registros
consistem em pequenas anotações em folhas soltas e, até mesmo, em embalagens de pequenos
produtos consumidos em viagem. Tais anotações exerciam esse papel de reativar o que foi vivido e,
com isso, fornecer matéria prima para um processo criativo: um registro em uma fronteira entre
poesia, etnografia e literatura. Tal registro resultou em uma diversidade de crônicas nas quais
comparecem sentidos e significados daquilo que foi vivido, e não apenas dados factuais e objetivos
sobre estas realidades culturais visitadas (Lopez, 1972).
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geral que, impressionalmente efetivas durante as evidências de um sentido textual, dispondo,
portanto, de algum nível de recobrimento intersubjetivo com as experiências do eu textual em
questão, podem assim também ser fenomenologicamente indagadas. O segundo campo é o do
ego fictum que, passivamente, materializa intersubjetivamente os acontecimentos vividos
apreendidos nas transcrições, que dão condição para que estas experiências sejam intuídas em
seus sentidos empaticamente, bem como para variá-las imaginariamente: indagam-se
fenomenologicamente suas condições de possibilidade, também penetrando em primeira pessoa
neste cenário. Por fim, o terceiro campo é o estritamente intersubjetivo e ficcional: um
acontecimento vivido imaginário em geral que, acessado através dos sucessivos cruzamentos
intencionais, pode ser eidéticamente variado da mesma forma, desdobrando seus sistemas
intencionais em primeira pessoa fenomenologicamente.
Esses campos estão imiscuídos, interseccionados de modo complexo e advém com suas
lógicas temporais próprias. Pode-se, primeiro, percorrê-los mais livre e intuitivamente e,
reconhecendo suas intersecções intersubjetivas de recobrimento de sentido, varia-las
imaginariamente de novas formas. Entretanto, essas intersecções já ocorrem espontaneamente
nas próprias entrevistas, quando, por exemplo, um entrevistado, ao ser perguntado sobre como
é para ele brincar ao tocar rabeca, ele responde: é como andar de bicicleta ou carro e fazer
muitas manobras e não encostar em lugar nenhum, sem saber como você fez aquilo. Esse relato
não só convida, mas já gera passivamente um ego fictum, entre recordação e imaginação, de
uma experiência corporal intersubjetivamente mais comum: o arriscar-se de uma manobra
corporal improvisada em que a diversão está na criatividade de um corpo que quase erra, mas
acerta de modo imprevisível ao manobrar seu instrumento e a si mesmo ativo-passivamente.
Por meio dele, intersubjetivamente, principalmente se o pesquisador se dedicou a aprender a
tocar rabeca e andou de bicicleta, pode se aproximar corporal e sensorialmente em imaginaçãorecordação da experiência do tocar como brincar: as trocas de improvisos rítmico-melódicos
entre tocadores, nas quais há, por vezes, um certo desafio ou mesmo duelo nos quais os
movimentos entre corpos são os movimentos melódicos entre os instrumentos, sem a mediação
de partituras. Assim, havendo notas emitidas fora do contexto tonal e rítmico, há o choque
afetivo desarmonizado entro corpos reais-ficcionais. Essa experiência convida o pesquisador
não só a suspender elaborações mentais, conceituais, valorativas etc, mas também seus modos
de perceber, sentir, se movimentar e aprender algo: não posso aprender a tocar rabeca neste
estilo, como muitos fazem, rigidamente apegado à divisão e distinção entre diferentes aspectos
técnicos, teóricos e motores já previamente padronizados segundo um método x ou y, antes, é
necessário aprender a sentir e compreender a música como um todo corporal social.
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Esse todo é gestual, intersubjetivo e inseparável da manifestação de um sentir: de fato,
o referido rabequeiro toca não raro olhando nos olhos daqueles a sua volta “dizendo” algo em
corpo-olhar-musical, em uma espécie de dança em que não se executa apenas uma técnica, mas
se “castiga”, “acaricia”, “tranquiliza”, “esquenta” ou se faz uma “frescurinha”. Há uma extrema
delicadeza e sutileza sensório-motoras inseparáveis de um tecido interafetivo entre os
instrumentos e os demais tocadores, no qual a técnica não é somente habilidade, mas um modo
de sentir, se relacionar e, consequentemente, de brincar: é um complexo tecido intersubjetivo.
Nesse ponto, é profícuo retomar a interafetividade empática originária para além de sensações
ou sensorialidades, pois “descrever a gênese dessa interafetividade através de cada uma das
vivências partilhadas, tal é a tarefa de uma fenomenologia interindividual” (Depraz, 2008, p.
84). Por isso, este trabalho adotou também uma perspectiva muito atenta à singularidade em
uma certa aproximação com a perspectiva microfenomenológica (Depraz 2018b; JannerRaimondi & Depraz, 2018) bastante proveitosa nesse aspecto. Junto a isso, como índice
fenomenológico ficcional, adotamos também a atenção às palavras em campo de pesquisa e aos
seus significados etimológicos (Bicudo, 2011). Contudo, sem desprezar outras fontes, deu-se
privilégio ao que poderíamos chamar de etimologia nativa, pois seus significados são, de fato,
culturalmente particulares, não redutíveis ao significado etmológico “tradicional” das palavras.
Nota-se que a própria entrevista e sua releitura textual passivamente lançam o
pesquisador para uma intersecção de experiências imaginárias e recordativas, já expondo
realces de sentidos comuns que podem ser reduzidos não só categorialmente, mas sensorial,
afetivo e, consequentemente, corporal e intersubjetivamente: trata-se de uma modificação
suspensiva imaginário-afetiva das próprias formas de perceber, aprender e se relacionar do
pesquisador, pela mistura fática e imaginária de experiências várias, de seus elementos sempre
criativamente guiados pelos sentidos fenomenologicamente obtidos nos relatos de experiência.
Essa modificação é própria da via metódica imaginária husserliana, denominada Fantasia
(Depraz, 2011a). A presente prévia fenomenomenológica pode ser ainda mais aprofundada em
seu exemplo quando, entre mestres de capoeira, vadiar ou brincar é descrito como sentir o gosto
do perigo, do pé passando rente ao queixo que se esvai em uma esquiva. Se essa falhasse,
poderia, no entanto, causar sérios prejuízos. Tal esquiva é da ordem criativa do improviso e,
não raro, surgem aí descrições que informam o jogar capoeira como um brincar com uma
criança, como um paquerar, um dançar ou conversar. Na intersecção entre corpo musical do
rabequeiro e o corpo do capoeirista – que por ser também uma dança, é musical em sentido
particular –, goza-se da mesma criatividade prazerosa que tem, intersubjetivamente, o
imprevisível como ápice. Aqui temos um campo fenomenológico imaginário interseccional em
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que o pesquisador necessita colocar seus modos afetivo-perceptivos entre parênteses, mas não
de forma a excluí-los e, sim, de abordá-los tanto reflexiva e criticamente, quanto transformálos ou colocá-los em jogo, ativo-passivamente, de outras formas o quanto possível, imaginária
ou concretamente.
De modo breve e sucinto, há aqui um esboço do que pode surgir de um cruzamento
intencional entre as experiências em vadiar de um rabequeiro e de um capoeirista. Ele nos lança
para um corpo imprevisível que não é mais o pessoal do pesquisador, nem o de um ou outro
capoeirista ou rabequeiro: “a função metódica da imaginação consiste em permitir distorcer-me
ao extremo em minha unidade egoica para ir, em ficção (sich hineinhantasieren), ao lugar
ocupado por outrem sem, entretanto, me tornar outrem, sem destruir minha unidade” (Depraz,
2008, p. 79). Os cruzamentos intencionais se revelam como um campo fenomenológico que
exige aprender “pela imaginação a me descentrar, a alargar meu ego até ser capaz, por instantes,
de me esquecer. Enquanto as duas primeiras funções metódicas da imaginação permanecem
egológicas, a terceira nos faz entrever sua dimensão intersubjetiva” (Depraz, 2008, p. 79).
Segundo Depraz (2008, p. 79), “Husserl também falará a esse respeito de ‘redução
intersubjetiva’”. Em suma, realiza-se a passagem para o polo noético intersubjetivo das
vivencias do pesquisador a partir da intuição dos sentidos da experiência dos entrevistados,
podendo-se aí desdobrar em primeira pessoa no registro de um eu fenomenológico as
intencionalidades do fenômeno.
3.5

Finalização teórico-metodológica e introdução aos resultados
Na mobilidade metódica do Empirismo Transcendental das potencialidades tanto

estáticas, quanto genéticas da fenomenologia husserliana, coloca-se “em primeiro plano a
intencionalidade passiva, operante e pulsional de um sujeito originariamente encarnado,
conjugado ao mundo porque afetado por ele” (Depraz, 2008, p. 112). Desse modo, trata-se de
uma abordagem aberta à heterogeneidade dos diferentes campos de experiência proporcionados
por diversos conceitos filosóficos de outros fenomenólogos (Depraz, 2011a). Tal abertura é
praticada aqui no sentido de algumas convergências entre estes diferentes campos. Como este
trabalho se dirige para acontecimentos vividos fáticos, é a respeito destes que se mostram
profícuas as abordagens metodológicas genéticas e generativas da subjetividade (Depraz,
2011a; Zahavi, 2019). Originariamente passivas, anteriores à dimensão voluntária do sujeito,
elas implicam uma espontaneidade intrínseca anterior à distinção entre sujeito e objeto:
intersubjetivamente, elas são sustentadas por uma historicidade arcaica em vínculo originário
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com a natureza (Depraz, 2011a). Portanto, elas operam originariamente como afecção concreta
sensível ao mundo, social e culturalmente configuradas, estruturando qualquer intencionalidade
objetivante (Depraz, 2011a). Sendo a autoconsciência pré-reflexiva anterior à distinção entre
sujeito e objeto (Zahavi, 2015, 2019), é estritamente a este respeito que entre Husserl e Michel
Henry (1922-2002) é possível identificar também um ponto de convergência (DeLay, 2020).
Destaca-se também na fenomenologia husserliana tardia, a esfera dos sentimentos sempre
profundamente entrelaçada com qualquer processo perceptivo, sinestésico e cognitivo,
principalmente em sua axiologia (Moore, 2020).
Junto a isso, destaca Zahavi (2019) se referindo a Merleau-Ponty e Jean Paul Sartre, que
na fenomenologia husserliana, “assim como junto aos fenomenólogos franceses, o corpo vivo
desempenha um papel determinante, quando o que está em questão é a análise de nossa relação
com nós mesmos, com o mundo e com os outros sujeitos” (p. 73). O autor, então, complementa:
“a inserção do corpo físico transforma em outras palavras nossa compreensão da
autoconsciência, da intencionalidade, e da intersubjetividade” (Zahavi, 2019, p. 73). Vista a
convergência ontológica forte entre Husserl e Merleau-Ponty (Depraz, 2011a), entre
autoconsciência pré-reflexiva, corporeidade e força pulsional necessariamente operantes no
domínio de uma passividade fática da experiência, podemos nos aproximar desses
fenomenólogos franceses. Tal aproximação, assim como no caso da dimensão originariamente
autoafetiva da subjetividade comum entre Husserl e Henry, também se justifica devido ao
sentimento, em sua reversibilidade intersubjetiva, ser da ordem de um desejo de importância
existencial, evidenciado como essencial à experiência do capoeirista (Valério, 2014; Valério &
Barreira, 2020). Torna-se proveitoso, então, a atenção fenomenológica, via a orientação
conceitual pragmática, aos sentimentos corporal e existencialmente situados. Atenta-se, dessa
forma, para a perspectiva merleau-pontyana de que “o estudo das estruturas passivas da
existência sugere um corpo aberto a um mundo como um campo denso de eventos que
mobilizam o sujeito e a plasticidade do desejo” (Andrieu & Nóbrega, 2017, p. 98).
Isso favorece uma atenção aos processos não só pré-conscientes da experiência, mas
inconscientes. Esses, de um ponto de vista fenomenológico, não são completamente submersos
e ausentes à consciência. Pelo contrário, eles são presentes no mínimo como um sentir anônimo
ao sujeito que experimenta o mundo. Sentir este reversível e inseparável com respeito ao que
se sente – mundo – e aquele que sente – o sujeito, conforme desenvolvem à suas maneiras
diferentes fenomenólogos. A exemplo da fenomenologia da vida de Michel Henry: “o
inconsciente é no mínimo consciência de um mal-estar. É a consciência de um afeto
perturbador. Perturbador porque não está sob o domínio da evidência asseguradora, mas nem

88

por isso deixo de estar consciente dele” (Martins, 2014, p. 30). Sobre essa reversibilidade e
inseparabilidade entre o sentir a si mesmo e o mundo, pela perspectiva de Henry, estaríamos
talvez em um plano mais próximo de um Arquifato (Devarieux, 2014), mas distantes da
concepção autoafetiva originária – Sentir – de uma subjetividade absoluta, que para o
fenomenólogo é precedente a qualquer facticidade em sua pura imanência (Henry, 2012). Pela
perspectiva de Merleau-Ponty (1908-1961), nota-se também a dimensão do sentir como
manifestação do inconsciente: “O Inconsciente é o sentir mesmo, já que o sentir não é a
possessão intelectual ‘daquilo’ que é sentido, mas sim despossessão de nós mesmos em seu
proveito, abertura àquilo que em nós não é necessário pensar para compreender” (MerleauPonty, 1968, citado por Coelho Junior, 2017, p. 57). Isso proporciona acessar
intersubjetivamente o que, nas abordagens antropológicas fenomenológicas que têm se
orientado pelo próprio Merleau-Ponty, acaba por ser um tanto desconsiderado: os sentimentos
e emoções como domínios originários às experiências do aprendizado em capoeira: esses,
implícita ou explicitamente, são compreendidos de modo genérico como “efeitos
fenomenológicos” viscerais da aquisição cultural de habitualidades sensório motoras (Valério
& Barreira, 2020). Pelo contrário, evidenciamos que o sentir como desejo existencialmente
compreendido é anterior, essencial e complexificador para a aquisição destas habitualidades,
não redutíveis a emoções genéricas (Valério, 2014; Valério & Barreira, 2020).
Nesse sentido, é importante compreender um habitus pela perspectiva do acontecimento
tal como já desponta na via redutiva generativa em Husserl (Depraz, 2011a). A partir dessa via,
junto a diferentes abordagens teóricas sobre os domínios sociais, históricos, antropológicos,
entre outros, é que se efetiva esta via redutiva por meio de variações eidéticas dos resultados
aqui obtidos, em diferentes contextos fáticos e possíveis (Depraz, 2011a). Merleau-Ponty traz,
então, uma perspectiva importante a respeito das habitualidades no plano da psicologia, pois de
“um sistema de equivalências sensório-motoras que compõe a unidade do mundo no próprio
corpo, ele amplia, por fim, a noção e a estende para a percepção da vida, de um modo geral”
(Furlan, 2017, p. 194). Trata-se, portanto, de uma aproximação com conceito de Instituição,
pelo qual “nossas escolhas são de ordem prática perceptiva, de distribuição de forças em nosso
campo de sentidos vividos, que agem sobre a trama de nossas relações e sofrem seus efeitos”
(Furlan, 2017, p. 192). Se levarmos em conta o trabalho de Nethery IV (2018) sobre o racismo,
que segue uma perspectiva husserliana tardia, há consideráveis correspondências com a
dinâmica merleau-pontyana a respeito do seu campo aperceptivamente saturado e
corporalmente vinculado de ações sociais possíveis ou latentes.
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Por fim, a respeito da escrita fenomenológica adotada neste trabalho, ela é
estilisticamente variável em acordo com diferentes necessidades e momentos metódicos.
Devido a já mencionada irredutibilidade da experiência vivida concreta a qualquer teoria e,
consequentemente à linguagem, opta-se por uma concepção de escrita fenomenológica que não
opõe o poético ao lógico conceitual, mas procura atingir um tronco comum entre ambos
(Depraz, 1999). O próprio texto escrito das entrevistas, assim como o ato da escrita em suas
análises, é compreendido como o suporte vivo de uma experiência prática pelo qual a escrita e
a análise fenomenológica quase coincidem, percorrendo, assim, as singularidades do fenômeno
de modo atento ao rigor categorial (Depraz, 1999). Trata-se de uma escrita rente à perspectiva
de uma eidética renovada, evitando a transposição irrefletida de uma linguagem formal, seja
ela conceitual ou poética, previamente estabelecida e indiferente aos modos concretos de
manifestação do fenômeno (Depraz, 1999). Esse é, portanto, o trajeto fenomenológico que o
presente trabalho se esforçou em cumprir, podendo contribuir para diferentes projetos
fenomenológicos de pesquisa qualitativa em psicologia, por exemplo, para aqueles vinculados
ao projeto de uma Fenomenologia Clássica, que almeja uma radicalização do transcendental
(Barreira, 2017a), ou para para aqueless que se orientam por uma Fenomenologia Crítica e
Decolonial (Gordon, 2019; Mattingly, 2019), de caráter Hermenêutico (Bicudo, 2011) ou,
ainda, para as tradicionais abordagens de Giorgi (2010) e Giorgi e Souza (2010).
Para encerrar esta seção, que finaliza o método e introduz os resultados, é importante
destacar que os entrevistados, em sua grande maioria, escolheram ser citados em seus relatos
por seus apelidos, não pelos nomes de batismo. Todos os trechos de relato estão entre aspas e
em itálico, seguidos dos nomes dos brincadores sinalizados entre parênteses: junto a eles em
seu interior, pode-se identificar as letras “M” e “C”, que sinalizam respectivamente Maracatu
Rural e Cavalo Marinho. Desse modo, quando se trata de um entrevistado que forneceu
entrevistas acerca de suas experiências práticas com as duas brincadeiras, ao lado de seu nome
estarão presentes essas duas letras. Caso só haja uma letra, sinaliza-se que ele só forneceu
entrevistas a respeito de uma das brincadeiras, mas não que a pessoa em questão não tenha
também experiência na outra. Como as letras não sinalizam sobre qual das brincadeiras se trata
o relato citado, mas, sim, sobre quais brincadeiras o entrevistado concedeu entrevistas, é no
texto que se anuncia para qual das brincadeiras a citação de um trecho de entrevista se refere, e
não às letras ao lado do nome ou apelido do entrevistado.14 Os relatos sobre experiências em
14

Isso se deve, porque, muitas vezes, um mesmo relato pode se referir às duas brincadeiras ao mesmo
tempo ou somente a uma delas e, principalmente, conforme vão se aprofundando as análises, mesmo
que se cite um relato a respeito de uma delas especificamente, já não necessariamente por meio dele
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capoeira são sinalizados em itálico e sem aspas, pois são fruto de uma síntese de diferentes
relatos de diversos sujeitos, obtidos conforme análise fenomenológica dessa manifestação
cultural em trabalho anterior (Valério, 2014). Tal procedimento visou, devido ao grande volume
do material obtido sobre cavalo marinho e maracatu, facilitar a articulação analítica destes com
os resultados alcançados neste trabalho já realizado. Quando forem citados como pertencentes
ao domínio da capoeira, estes serão sinalizados no texto. Entretanto, conforme as seções
progridem analiticamente, relatos de experiências importantes e já citados sinalizando suas
devidas fontes serão incorporados ao texto em itálico e sem aspas para facilitar a dinâmica
analítica progressiva, bem como a articulação mais ampla e estrutural entre diferentes sentidos
vividos já obtidos. Por fim, ao se encerrarem os resultados que trabalharão somente com as
entrevistas em seus conteúdos historiais, experienciais, míticos e poéticos submetidos à redução
fenomenológica, se inicia a já mencionada articulação com a literatura, encerrando-se, então,
com a conclusão da pesquisa.

o texto estará a ela se referindo, mas, sim, descrevendo uma dimensão estrutural que é essencial a
ambas. Portanto, trocar a todo momento as letras em acordo com o gênero do relato e a etapa analítica
complicaria o andamento analítico da escrita.
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4

RESULTADOS
Sobre

relevantes

inspirações

merleau-pontyanas

para

percorrer

o

campo

fenomenológico do brincar:
Mas nem mesmo uma definição de “camada primeira” da experiência. ... Não prejulgamos
relações que possam existir entre estas diferentes camadas, nem ainda que sejam camadas. ...
Aquilo que será, só o saberemos tentando. ... A decisão de seguir a experiência daquilo que
existe no sentido originário, fundamental ou inaugural, nada supõe além do encontro entre “nós”
e “aquilo que existe” – tomadas estas palavras como simples índice de um sentido a precisar.
(Merleau-Ponty, 2009, p. 155-156)

4.1

A experiência-história da entrevista
Uma das primeiras entrevistas realizadas foi com Martelo, que atua como Mateus no

Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado (PE) e sendo também Caboclo de Lança de
Maracatu Rural já “aposentado”. Esta entrevista, assim como muitas outras, exibe um traço
importante do fenômeno: uma interface entre a vida e brincadeira. Quando comecei a explicar
para Martelo o que a entrevista pretendia, ao ouvir a palavra “começo”, ele me interroga: “você
quer saber como eu comecei?!”. Eu digo: “Sim”. Ele: “E de onde começa?!” Eu respondi: “Do
começo, né?”. Martelo, com um olhar de contorno firme e meio sorriso, retruca: “então eu vou
começar do começo!” Nisto, ele inicia a entrevista contando a circunstância em que nasceu,
discorre sobre a história da sua vida desde antes do seu vir ao mundo:
“meu pai [...] minha mãe grávida, chegou lá, no dia de domingo, quando foi na segunda-feira
choveu de noite, ele voltou pra plantar milho e feijão, quando esse feijão tava maduro [...] aí
eu nasci, no fim de maio, de ’36. (Martelo/M/C)

Liguei o gravador enquanto ele falava, notando que a entrevista já havia começado e
não deveria interromper sua contação de história decidida. Somente no final dela, pude
conseguir espaço para pedir que ele confirmasse a autorização já dada informalmente. Neste
ponto, a experiência que estava sendo relatada era, se não, a história de seu vir ao mundo: é
desta que emergem o Cavalo Marinho e o Maracatu Rural. Mas não de modo apenas óbvio,
pois o que se dá a ver aí é o início do brincar e o início da vida despontando de um só lugar: a
brincadeira manifesta-se na vida e, a vida, manifesta-se na brincadeira. Para Martelo, o brincar
começa no seu viver envolvido no daqueles que o trouxeram ao mundo: o relato da experiência
vivida é quase sempre história de outras histórias. Estas, são sempre lugar de capacidade e
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conhecimento da vida. Vê-se isto quando, por exemplo, ao lamentar por não saber ler, Martelo
diz que, se soubesse, conheceria tantas histórias que ninguém o seguraria, ele alçaria voo.
Muitas vezes, nas prosas informais na calçada de terra batida de sua pequena casa
margeando a rua, na beira de seu jardim cheio de segredos medicinais, conta-se muito sobre
orações poderosas. Estas resolviam grandes e pequenas adversidades em causos vários: as
histórias, umas que ele ali mesmo conta, outras, que ele apenas menciona para serem contadas
no tempo das madrugadas: “agora só presta de noite, tá ouvindo? Contar história de rei, do
tempo que o rei (...) fazia coisa” (Martelo/C/M). Esta calçada, ou qualquer parte de sua casa,
sempre se convertem neste espaço história no qual, até mesmo notícias de televisão, eram
recontadas já em outras tonalidades, até mesmo as que narram notícias mais sensacionalistas.
Também compareciam fatos semelhantes que ocorrem na cidade de Condado ou em outras
vizinhas, envolvendo violência e morte. Dona Didi, sua esposa, igualmente perfaz este espaço
desenrolando também as suas contações entre o tempo da televisão e o tempo em que reza e
oração tinha muita força. Trata-se de um espaço que reconta fatos, delineando neles o possível,
o impossível, a fantasia, a realidade e a sabedoria. A singularização historial do espaço de uma
pequena casa aparentemente comum, ressoa com força imaginariamente. Nela, com estes dois
contadores da vida, testemunho diferentes singularizações que não cabem na recordação: uma
casa que excede em cores de enredos vibrantes.
Outra entrevista, desta vez com o mestre de Cavalo Marinho Inácio Lucindo, vibra um
outro espaço-história. Ao iniciar a conversa, discorrendo sobre o intuito da entrevista, ele
comenta minhas palavras: “Entendi, você quer saber sobre o vivente de Cavalo Marinho.
Certo...” Após pequena pausa, com ar de interesse desconfiado, ele me pergunta: “E me diz
uma coisa, você entrevistou “fulano de tal”?”. Eu respondo que sim e, ao notar sua reação um
tanto cismada, penso ter perdido a entrevista, pois este outro mestre mencionado é um possível
desafeto para Inácio. Portanto, facilmente o temperamento do mestre poderia mudar, se amoar15
e desistir da entrevista, ou concede-la sem interesse. Despois do silêncio, Mestre Inácio a
concede, não de modo amuado, pelo contrário, o faz em poesia com rimas constantes durante
quase todo o tempo. Ao final ele me pergunta: “você já se encontrou com uns quatro ou cinco,
algum deu esse roteiro com essa linhadade, com essa capacidade, com essa recordação?”
(Inácio Lucindo/C). Vejo então que a própria entrevista, sua circunstancialidade e conteúdo,
tomam parte na feitura do mundo das relações entre folgazões viventes, de suas posições nesta

15

Amoar ou estar amuado significa, geralmente, ficar aborrecido, chateado, indisponível para
determinadas ações, propostas ou acontecimentos.
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trama de experiências-histórias: as suas circunstâncias e conteúdos circunscrevem o que, nas
palavras de Inácio, se expressa como “mundo geral” (Inácio Lucindo/C). Tal trama mobilizase no interesse daquele que, ali, está como ouvinte proseador. Assim, com esta entrevista e
todas as minhas visitas e presenças nas sambadas deste mestre, sou já trecho de passagem –
linhadade ou passagem intersubjetiva–, um ponto de mobilização de uma rede intersubjetiva –
trama –, que participa estrategicamente de sua capacidade de recordação. Em cada entrevista
se evocam qualidades ou defeitos de outros folgazões, fatos ocorridos com eles, entre outros
causos mobilizados com a minha presença: são mobilizadas aí redes de relações das mais
diversas, e de uma conversa, surgem possibilidades de novos desdobramentos no mundo geral.
Ao término de uma entrevista destas, singela, mas rica e bela, me emocionei. Diante
disto é que veio a pergunta citada a pouco, feita por Inácio Lucindo. Ela reafirma a sua
capacidade, a um só tempo, como pessoa e folgazão: reafirma ao inquirir, em contraste com os
outros folgazões que visitei, se há uma tal linhadade da recordação. É neste momento que ele
fita, ao olhar por baixo do chapéu quase em soslaio, o seu ouvinte: desta forma o folgazão
entrevê se há ou não novas linhadades capazes de atingir o mundo geral, na feição do ouvinte.
Em cada nova trama de linhadades entrevistas é que seus diferentes contadores, inscritos na
experiência de cada interlocutor, podem travar suas disputas e exibir suas capacidades de
brincar e viver. Ressoa então com isto um trecho de uma ladainha de capoeira, reafirmando este
sentido das palavras: “é verdade meu colega/ sua palavra valeu/ uma pedra deu na outra/ seu
coração deu no meu” (Domínio Público). Martelo também, de semblante vistoso e alegre, se
firma nesta linhadade de corações que se tocam ao contar-se uma história: “a vida é um
romance de tristeza e ilusão, se eu contar minha vida dou em qualquer coração”
(Martelo/M/C). Descrever as experiências, a vida ou mesmo o sonho é, para eles, contar
histórias e inscrevê-las na memória de quem as ouve. Ao se perguntar o nome de batismo de
cada folgazão, se eles desejariam ter seus nomes em sigilo ou não quando citados na pesquisa,
na maior parte das vezes a resposta é certeira: “não! Pode botar o meu nome, e bota como me
chamam aqui, porque pelo nome de batismo, se alguém vier aqui me procurar, ninguém vai
saber quem sou eu!”
Salta mais uma vez aos olhos a forma pela qual estes folgazões vivem ao contar
histórias e fazem histórias ao viver: contá-las já é repercutir o mundo produzindo novas deixas
para futuros acontecimentos. Nestas, as palavras que tem valor, são as que dão no coração, no
juízo e na memória do outro, atingem o seu mundo e, nele, outros que o habitam. Em uma
destas camadas da rede de histórias vividas em curso, Inácio Lucindo se situa, citando seus
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lugares e pertencimentos ao mundo geral, evocando outras pessoas que participam na vida que
se conta:
Eu me chamo Inácio Lucindo da Silva, sambista de Cavalo Marinho [...] eu em São Paulo [...]
em todo canto naquela rodada é Companhia Mundo Rodá16. No estado de Pernambuco, é
Estrela do Oriente. (Inácio Lucindo/C)

Após marcar este primeiro trajeto de sua experiência-história de pertencimento, o
mestre consente a entrevista já tecendo suas linhadades intersubjetivas. Aliás, este ato de
contextualizar a própria vida na entrevista, não é ação exclusiva de Inácio, mas é característica
de diversos outros entrevistados.
Voltando ao espaço-história, este no qual experimentamos tal linhadade, conta Inácio:
consinto esta gravação que eu tô fazendo, consinto com amor, com capacidade, com paz, com
luz e com união. Pode assistir ela para a vida, para o tempo e para o ar. Para a vida que tiver
e o tempo que precisar, é minha delicadeza e é a minha franqueza. (Inácio Lucindo/C)

Inácio então inaugura sua autorização, marcando o sentido da circulação de suas
experiências com franca delicadeza, em direção ao mundo e aos outros envolvidos: contar
experiência-história é um ato de cuidado com o passado, mas antes consigo próprio, com os
outros e com a trama que sabiamente se mobiliza. Contá-las é, portanto, uma arte não só de
ornamento e exibição, mas de cuidado, bem como de ação ao atingir o outro e o mundo em
linhadade entrevista. Esta última é já inscrição intersubjetiva pelos caminhos interessados de
cada conversa a se desdobrar entre outras pessoas. Vislumbram-se assim novas tessituras feitas
para marcar, circular e gerar novas linhadades apreciativas:
E pode meu nome e a minha presença usar, que isso é uma boa satisfação, companhia de razão
pra quem sabe de publicar, aquilo que a gente sabe, botar no mundo para o povo apreciar. Me
chamo Inácio Lucindo, tô explicando o que é que há. (Inácio Lucindo/C)

Talvez, neste botar no mundo, sejam possíveis novos giros nos quais as pedras e
corações se encontram e, assim, talvez disso surja mais uma “vida nascida e é vida vivida na
vida de alguém” (Inácio Lucindo/C). Ou ainda, “uma vida vivida, envolvida na vida de
alguém” (Inácio Lucindo/C). O espaço-história é este envolver-se da vida em outras mais,
excedendo os limites das palavras e recordações ao tecer linhadades intersubjetivas das quais
novas realizações podem advir.
16

Trata-se da companhia “Mundu Rodá” de teatro físico e dança da cidade de São Paulo-SP.
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Cada acontecimento pode se dar como nova abertura no entremeio das suas tramas, para
outras mais advirem como realização favorável. É neste ponto que a contação efetiva-se como
cuidado, como se pode notar nas entrevistas que, muitas vezes, são encaradas como recomeço
do encontro: “Rapaz, é o seguinte, primeiro do que tudo eu quero dizer ‘uma boa noite’, né!
Porque isso foi o que eu aprendi [...] quando eu vou conversar assim com as pessoas, de
primeiro fazer minha continência” (Biu Alexandre/C). Biu Alexandre, mestre do Cavalo
Marinho Estrela de Ouro de Condado-PE, conhecido por ser um grande figureiro, também
marca a importância de seu segundo boa noite, inaugurando o novo espaço-história da
entrevista. Com o finado Mestre Mariano Teles, conhecido como a “biblioteca do Cavalo
Marinho”, pergunto: “o senhor autoriza a gravação da sua entrevista?” Ele responde: “Boa
tarde” (Mariano Teles/C). Após correspondê-lo, ele segue brincando com uma pergunta do
roteiro de uma figura: “O que deseja?!” (Mariano Teles/C). Ao que eu respondi: “eu queria
saber seu nome!”. A pergunta que Mariano faz não é por acaso: Esta é a fala da figura do
Vaqueiro, com a qual, durante as prosas com ele, sempre brincávamos, ensaiando suas loas.
Nesta trama de histórias, portanto, a entrevista fala sobre o Cavalo Marinho, e, vez por outra, o
atualiza na própria dinâmica da prosa na qual, a linhadade da brincadeira e a linhadade do
mundo, são uma mesma trama. O caso da entrevista de Biu Alexandre não é diferente: ao usar
o termo continência, ele evoca as figuras de Cavalo Marinho que o usam quando chegam ao
terreiro inaugurando um novo enredo.
Com isto, vemos que nas entrevistas os folgazões estrategicamente mobilizam o
entrevistador como trama, como espaço história, uma passagem para um mundo no qual eles
são os autores e protagonistas. Deste ponto de vista, ali, já se fala não apenas para o
entrevistador, mas para o mundo efetivo e possível: “Porque eu acho muito importante, sobre
a cultura [...] um negócio assim que tá vendo que vai dar certo [...] então eu autorizo” (Biu
Alexandre/C). Martelo, mesmo sabendo que se tratava de uma entrevista somente registrada
em áudio, mudou de roupa, colocou uma de suas camisas vistosas junto a um de seus chapéus
especiais, o que inaugura a trama deste novo espaço ao iniciar a entrevista: marca com sua
presença, não só quem irá ouvir a gravação e seu conteúdo, mas aquele que a faz e escuta seu
depoimento pessoalmente. Assim, este último pode contar como ela se deu presencialmente, ou
seja, pode falar ainda mais, sobre como e quem é Martelo. Claro, quando conversamos com
outros folgazões experientes, porém mais novos, estes espaços-histórias são mais objetivos,
por vezes mais calados, não entram com tanta intensidade no causo, contudo, o estilo historial
é predominante. O tempo da experiência-história do folgazão é um tempo que traça o passado
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contado no presente, alinhavando-o para um futuro possível naquilo em que, cada relato, pode
encantar o ouvinte.
4.2

A temporalidade da trama entre os folgazões
O tempo é apresentado como um dos principais fundamentos do brincar. Como afirmam

alguns folgazões, as brincadeiras aqui pesquisadas são oriundas do tempo da escravidão. Neste
sentido o fundamento temporal aparece como fundamento historial: “Cavalo-Marinho é uma
cultura natural dos escravo. Do fundamento, de muito fundamento de muito tempo de ano de
atrás [...] Às vezes, na senzala, já brincava de Cavalo-Marinho” (Mariano Teles/C). Perguntolhe então, o que é, para ele, fundamento, ele me responde: “É muito tempo. Temporal. Assim,
eu sou mais velho que o senhor, até mais tempo, mais temporal que o senhor, tenho mais
fundamento, de tempo, né?” (Mariano Teles/C). É notável então o fato de que as entrevistas se
manifestam como trama de variadas linhadades em passagem. Contudo, ao passarem, deixam
como registro intersubjetivo no mundo novas recordações capazes de outras tramas, outras
realizações. Por outro lado, embora haja tal gosto pelo encontro das palavras que movimentam
outras vidas, sempre há a dimensão do segredo, daquilo que não se diz. Assim, a desconfiança
e o segredo são sempre presentes, como aponta um caboclo de lança dos tempos da ignorância
em Nazaré da Mata (PE), conhecido pelo nome de Otaviano. Ele adverte: “agora, o segredo
que a gente tem, que carrega dentro da gente, isso aí eu não digo a ninguém, só se for um de
casa, da minha família, entendeu?” (Otaviano/M). Em outros momentos, outras coisas são
ditas, sejam elas segredos ou não, conforme relata o respeitado folgazão, mestre caboclo e
figureiro Aguinaldo, de Condado (PE): “eu nem sei se eu podia tá falando isso aqui, certo?”
(Aguinaldo/M/C). Ou ainda: “aí tá outro segredo” (Bei/M). Muito do que se diz, tanto no
Cavalo Marinho, quanto no Maracatu Rural, não se fala, se confessa. Muitas loas são segredos
conhecidos por poucos folgazões, a depender da figura em ação no terreiro, “dizer mais de hora
de loa sem repetir”. Neste sentido, o “dizer loa”, muitas vezes ecoa como “confessar aquela
loa” (Mariano Teles/C). Estas são guardadas para as ocasiões certas, seja em disputa no terreiro,
seja para encantar o povo ou alguém em especial: as loas guardadas para o momento certo são
também peças do jogo ou mesmo disputa, são ainda formas de se diferenciar em contraste com
outros folgazões em atuação bela e única. Escuta-se com certa frequência: “fulano diz uma loa
dessa?? Diz nada!!”.
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As loas são esta espécie de confissão na qual o folgazão espalha-se no mundo. Como
contraste, ele diferencia-se dos outros ao se mostrar capaz de dar no povo adquirindo novas
realizações:
é, bem explicada. É que nem [...] o senhor vai tomar um negocinho emprestado no banco, o
senhor tem que se explicar, a sua vivência. É a mesma coisa, às vezes, a pessoa que vai dizer
um verso, né? Vai confessar aquele verso pra todo mundo. (Mariano Teles/C)

Pode-se dizer numa comparação que este dizer loa é uma espécie de confessionário ao
contrário: não lança uma confissão condenável com exclusividade ao padre, mas, com corpo
veloz e gesto vibrante, desdobra histórias na imaginação do público. Com ela, atiça-se também
o desejo daqueles que querem se apropriar do poder desta mesma confissão. Este confessar se
faz presente também nas prosas sobre o Maracatu: “Ah, o pantim a gente faz aquela manobra,
vem e vais e chama, balança a guiada, chama no pé, chama no bico, chama no chapéu, chama
no chocalho, entendeu? Isso aí eu posso te confessar!” (Otaviano/M). Se há o confessável em
seu tempo certo, há também aquilo que nunca o é, pois costuma ser da ordem do preparo, da
magia, do sagrado a serem cultivados em reclusão. Havendo emergência de uma parte ou não
daquilo que é segredo feito no espaço e preparado no tempo, a confissão é ação potencializadora
do brincar, do sujeito que brinca e das próprias passagens intersubjetivas que desdobram novos
espaços no mundo concreto. É neste sentido que o tempo e o espaço mundanos são gestações
do brincar e do viver: fundamentos temporais.
O gostar, o se engajar nas tramas mobilizadas pelas brincadeiras foram determinantes
para que as relações entre pesquisador e entrevistado abrissem caminho para a pesquisa: para
que houvessem experiências-histórias compartilhadas. Estas tramas espalham-se ramificandose no mundo, ou reduzindo-se conforme o que é discretamente observado no pesquisador, por
parte do soslaio do folgazão. Conforme aquilo que é ou não traçado como valor e afetividade,
conforme o que é gestação temporal, esta observação mira o tempo mundano do seu preparo
para o brincar. Este espaço tempo pode mesmo ter longas extensões das quais somente pude
percorrer pequeno trecho e, consequentemente, ser breve passagem ou pequenina trama: No
ano de 2017 resolvi brincar de caboclo no Maracatu Leão de Ouro de Condado a convite de
Aguinaldo. Brinquei com uma gola já usada oferecida pela sede deste brinquedo. Após esta
primeira vez resolvi bordar minha própria gola para brincar no ano seguinte. Em meados de
maio de 2018, Aguinaldo reúne a mim, um grande amigo em comum e sua esposa Ivanice na
sala de sua casa. Ele então pega a sua gola, bordada por ele e utilizada no carnaval do ano
anterior: ele presenteia nosso amigo que, diga-se de passagem, nunca se interessou em brincar
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de caboclo. Eu, diante da cena e de meu empenho em aprender a brincar me contenho
desconcertado, esforçando-me para calma e silenciosamente aceitar a situação consumada. O
sentimento de desconsideração concorre com o respeito pela decisão de Aguinaldo em seus
motivos para escolher presentear quem ele bem entender; no mais, nosso amigo em comum,
era muito digno do presente, por outras razões. Aceitado o fato, quase um ano se passou.
Após intenso trabalho em minha gola com a preciosa ajuda de Aguinaldo e Bel - outro
mestre caboclo da região -, aquele retoma a trama da gola já temporalmente subjacente entre
tantas passagens outras. Diante de alguns amigos, ele me pede desculpas dizendo que tinha
percebido que eu havia ficado chateado naquela ocasião, e relata: “Ivanice me perguntou,
naquele dia, porque eu não tinha dado a gola para você. Respondi a ela que se eu te desse aquela
gola, você não ia mais bordar a sua, e que eu queria que você sentisse na pele o que um caboclo
de maracatu passa para brincar o carnaval”. Percebi então que não só estava em jogo deixar de
bordar a própria gola, mas o meu engajamento na temporalidade da trama do preparo: uma
experiência-história que nenhuma gola pronta poderia me dar. Realizam-se ações controversas,
passagens intersubjetivas em tramas contraditórias: jogo de forças, interesses e afetos que,
contudo, estão resguardados sob o cuidado do soslaio do folgazão. Cuidado este que é trama
subjacente, teste, mas prepara histórias próprias ao o que e o como é brincar: aprender é viver.
Tal processo é também tensão e risco, mas alegria e descoberta quando destas forças resulta a
abertura de uma realização importante. Nesta, uma antiga trama se desdobra renovando-se
como realização de saber e valor. Tempo de ações subjacentes que se desdobram no
aprofundamento de aprendizados inseparáveis de seus fortalecidos vínculos interpessoais.
Desta forma, aprendizado e ensino muitas vezes manifestam-se como um segredo confessado
no seu tempo: o de um acontecimento gestado nas tramas subjacentes do mundo. Os
ensinamentos são produzidos em variadas passagens intersubjetivas que deslizam-se,
tracionam-se ou obstruem-se mutuamente no jogo de forças afetivas entre brincadores. Na
permanência temporal destas intersubjetividades, permanecem implícitos muitos sentidos,
propósitos e disposições em seus fluxos subjacentes. O mestre então toma parte na produção
temporal destas convergências e divergências intersubjetivas em passagem, contrastando
recordações capazes. Assim ele desenvolve de modo estrategicamente sensível as relações
potenciais de aprendizado, amizade e brincadeira.
Desta forma, não por acaso, outro elemento que retorna como fundamento tanto da
entrevista como destas brincadeiras, é o interesse: “é, se você tá brincando sem interesse, não
tem fundamento, porque não tem interesse, o interesse é um dos maior fundamento” (Biu
Alexandre/C). O interesse é o que é posto à prova, mas como passagem através da trama do
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brincar. De diversas formas ele é desafiado ao ser contrastado com outros interesses. O interesse
pode então de certo modo ser desafiado temporalmente para desaguar como lição, aprendizado
e amizade mais fortes: o interesse só é fundamento quando temporalizado intersubjetivamente
como trama. Assim, não apenas o tempo de convívio e amizade com os folgazões são decisivos
para aprender algo mais sobre as brincadeiras, mas os desafios à força do interesse, à capacidade
da recordação e, simultaneamente, suas respectivas ações e tomadas de posições. Ao serem
muitas vezes árduas e desafiantes, as tramas guardam a potência do desfecho como
fortalecimento e saber. Neste sentido, não importa muito para os mestres, os elogios daqueles
que pouco permanecem atentos à brincadeira; não diz muito os relatos sobre encantamentos
deslumbrados de um desejo de aprender, se este não se temporaliza na trama do convívio e do
terreiro: as palavras têm força quando dão no outro e, para tal, é essencial que elas sejam
intersubjetivamente temporalizadas no mundo como experiência-história efetiva. Mesmo na
entrevista com um folgazão com o qual não se tem convívio, esta temporalidade concreta é
ainda necessária: o caminho do pesquisador aprendiz é trama no seu percurso como tal,
envolvendo outros folgazões com os quais se tem amizades comuns de longa data. Temporal
também é a longa experiência-história que emerge da vida do folgazão distante ao pesquisador,
perpassada por estas amizades em comum. Ouvir e aprender envolvem adquirir não só seus
conteúdos específicos – poesias ou passos de dança por exemplo -, mas os saberes da trama,
mobilizar estrategicamente, passar e ser passagem. Assim, a intersubjetividade favorável ao
aprendizado se dá no trânsito dos interesses existencialmente efetivos. É na espera da sua
circunstância adequada, na ação que passa ao ser passagem, que tramam-se contrastes, entre
os quais a lição acontece e ganha seu sentido.
Mestre Tindara, folgazão experiente de Cavalo Marinho, também com sua trajetória no
Maracatu Rural, além de cantador de viola, é residente na cidade de Ferreiros (PE), onde
também é conhecido como poeta. Tindara é grande conhecedor das histórias dos Engenhos e
das Brincadeiras, de muitas de suas figuras, trajes, toadas e loas. Falando sobre o gosto de contar
suas trajetórias, ao autorizar a entrevista, ele diz:
A gente acha bom é quando chega uma pessoa que gosta, que admira e que quer fazer uma
entrevista porque a gente bota pra fora aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sabe e a
gente gosta é disso. (Tindara/M/C)

Novamente pelo passado atinge-se o gosto de um presente, desperta-se um interesse
temporal: este, no gosto de quem ouve, adentra na história, o que a faz projetar-se para o futuro,
para outros ouvidos: uma passagem entre escutas e memórias. Porém, tal passado só é presente
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quando se mostra na curva da vida daquele que o conta. Saber é aquilo que se bota para fora.
Este ato é “conversar história, história que eu passei dentro do Cavalo-Marinho, dentro da
cultura, outras histórias” (Tindara/M/C). Em todas estas histórias passa-se a “saber as curvas
da vida, as coisas bonitas, é a cultura [...] cada pessoa, cada coisa tem uma história, prestando
atenção em cada curva da história, por onde a história passa, porque a história é uma vida”
(Tindara/M/C). São as curvas da história as curvas da pessoa, da própria experiência vivida na
qual as vidas passadas, presentes, imaginárias e possíveis, tramam um lugar de muitos lugares,
uma vida vivida envolvida em outras vidas. Em seus desvios e encruzilhadas a amizade e o
aprendizado são temporalizados. Assim estes tornam-se fundamento ao serem novas passagens,
novos contornos do mundo traçando as potencialidades da brincadeira: “o Cavalo-Marinho
você só mostra a história dele quando aparece você, quando aparece o outro” (Tindara/M/C).
Nas palavras de Inácio Lucindo também vemos que, ao escutá-lo com interesse, sempre estamos
estrategicamente tramados. Nestes envolvimentos, os conflitos são inúmeros e envoltos em
complexidades sociais e culturais de tal ordem, que não caberá tematizá-las aqui.
Em todo o caso, desprezar uma oportunidade de contar uma experiência-história ou
ainda desprezar a própria cultura, é desprezar a vida. É, portanto, neutralizar os contrastes entre
diferentes passagens que poderiam deixar o folgazão contar, reviver, botar para fora a si
mesmo como trama de histórias: “quem despreza a história está desprezando uma vida [...] Se
só eu ficar com a história ela vai morrer dentro de mim” (Tindara/M/C). Porém, estando vivo,
a história “não está morta, ela adormece feito o engenho que eu falei [...] se eu não passar esta
palestra ela vai ficar adormecida dentro de mim [...] quando me acorda para a história, me
acorda para a vida!!” (Tindara/M/C). Acordar para a história é despertar-se para a própria vida
que se viveu envolvida em outras: as das outras pessoas, a das vidas desenhadas nas curvas
contadas nas brincadeiras, causos e, até mesmo nos livros. Como vimos com Martelo, as
histórias escritas o fariam ir, a seu ver, muito mais longe, tecendo-as com ainda mais
capacidade: uma capacidade de recordação. Em seu horizonte, os livros tramariam novas
curvas da vida concreta, despertando-se a história que acontece nas escrituras temporais nas
quais a existência tem fim, mas não a história: “a vida não tem fim, quem tem fim é a existência,
a história não acaba!” (Tindara). Junto com a voz de Tindara ecoam muitas outras, as quais
sempre dizem com orgulho que seus filhos ou o próprio povo do mundo geral, ficarão para
contar a história, ficarão para perpetuar tais vozes em cada brincadeira. Como relata o Mestre
Caboclo do Maracatu Estrela de Ouro de Chã de Camará (PE):
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meu compromisso é muito grande aqui, mas eu só fico satisfeito quando eu faço a chegada pra
aqueles meus meninos que brinca comigo, [...] no cordão, na boca da trincheira, aprender
alguma coisa de mim, pra quando eu um dia pendurar as chuteira. (Luiz Caboclo/M).

Desta forma, transmitir é tramar, passar sendo passagem as experiências histórias
estrategicamente, assim como o é aprender ao espalhar-se em passagens, ao espalhá-las como
alcance intersubjetivo. Alcançar tem como condição a ação, a escritura afetiva que ela deixa e,
assim, a valoração comunitária que produz. Nesta trama intersubjetiva de passagens a afecção
das ações são as tintas das escrituras do mundo: o soslaio do folgazão o entrevê na expressão
do ouvinte aprendiz, produzindo novas curvas da vida no contraste com outras mais. Entre elas
desponta um rastro de continuidade sem fim entre as passagens dos proseadores: a história não
acaba. Nestas passagens entre-vistas os folgazões se olham temporalizando novos caminhos no
mundo geral e, de certa forma, desviam-se da morte da história, mas também da morte de si
mesmos.
No mundo da capoeira isto não é diferente: o capoeirista é conhecido por movimentarse movimentando o mundo no escape de uma adversidade. Por saber andar em voltas do mundo,
tece seus interstícios na ampla rede diversificada de amizades, nas quais bota seu navio no mar
envolvente envolvido de muitas vidas. Assim, botar o navio no mar advém nos cânticos de
capoeira e, entre outros, pode aludir tanto ao trânsito ativo do capoeirista entre diferentes
ambientes sociais, como ao jogar ou cantar capoeira propriamente ditos. Assim, evidencia-se
este mesmo sentido intersubjetivo no relato envolvente envolvido em outras vidas, que por sua
vez indica tanto a experiência do brincar, como do viver no mundo em geral, incluindo aí a
própria entrevista e o que nela emerge: o pesquisador e a própria entrevista, neste caso, são o
que são, necessariamente, como navegantes envolventes envolvidos intersubjetivamente em
trama mundana mais ampla, para além da sua própria circunstância objetiva do entrevistar. Em
outras palavras, viver dentro e fora das brincadeiras em trama intersubjetiva – circunstância
mundana em sentido mais largo – e, correlativamente, em passagem intersubjetiva –
acontecimento intersubjetivo concreto –, na qual fluem social e estrategicamente fatos,
histórias, afetos e acontecimentos, são condições necessárias tanto para uma entrevista mais
bem sucedida, quanto para o próprio brincar efetivo dentro dos terreiros.
4.3

A abertura das passagens intersubjetivas
Neste ponto da presente descrição fenomenológica, viver, é fazer história e, conta-la,

também é. Ambos co-criativos um ao outro, instauram um espaço intersubjetivo singular,
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passagem de diferentes extensividades mundanas: as experiências histórias. Cada experiênciahistória tem uma passagem: tem seu sentido como acontecimento intersubjetivo extensível na
atualidade, mas também na inatualidade de suas extensões possíveis próprias ao mundo. Desta
forma, o sentido de um passado e o sentido de um porvir possível sintetizam-se como trama no
jogo estratégico de possibilidades intersubjetivas. Esta trama de passagens também configura
um entrever o mundo e seu tempo. O ato de ver através da trama é também ver-se nesta trama
e, desta forma, passar e ser passagem neste tempo. Nesta temporalização do mundo, emerge
como relevo a autoimagem orgulhosa do folgazão, sempre em contraste intersubjetivo,
implícito ou explícito, com outros folgazões ausentes – extensões ou passagens intersubjetivas
inatuais – e com o próprio entrevistador – extensões ou passagens intersubjetivas atuais: tecer
a experiência-história também é uma forma de realçar a si mesmo nestas passagens, de modo
a emergir afetivamente por contraste com o mundo social. Como uma linha de pesca, ela pode
então fisgar novas oportunidades. Caso este relevo de si mesmo seja ameaçado, o folgazão
fecha-se abruptamente ou reinventa-se em entre novos realces.
Estes relevos contrastantes, não raro, se dão no sentido de superar a possível
desvalorização intersubjetivamente implícita. É assim que a vida e a história traçam-se e
retraçam-se narrando diversos acontecimentos. Sejam eles conflitantes ou não entre si, se
atualizam como orgulho alegremente aberto, mas também afiado se tramados como
desvalorização. O espaço história é, portanto, um acontecimento estruturado por intersecções
intersubjetivas de fatos rumo à difusão mundana lúdica, estratégica e até mesmo onírica destes
e da pessoa que os conta. Tal difusão se manifesta em novas passagens intersubjetivas efetivas
ou possíveis. Nesta trama de trajetórias começamos a destacar as intersecções entre o mundo
geral e o mundo da brincadeira. O ritmo da palavra move então as intersubjetividades atuais
em suas táticas – entrevistador e entrevistado; mestre e aprendiz – e inatuais – a trama do mundo
mobilizada na alteridade concreta e suas reverberações em outras possíveis - mobilizando-as,
compondo novos arranjos contrastantes, desdobrados em novas forças e aberturas para a e da
vida.
Este ritmo atualiza as valorações sociais, difundindo-se como registro da continuidade
da vida capaz de novas realizações, mas parecem tender sempre cumprirem-se por contrastes
com o outro e o mundo. O contraste que instaura potencialidades, até mesmo arriscadas a
converterem-se em interdições ou fracassos: este contraste intensifica tensões como desavenças
com outros, ações controversas e testes que, com o tempo, resolvem-se em abertura e
desenvolvimento dos envolvidos, como o caso do folgazão e do aprendiz: trata-se de uma
passagem intersubjetiva entre estratégias reciprocamente sensíveis, gestantes gestadas pelo
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tempo. Deste modo, há uma correlação entre realce valorativo do contador, realce valorativo
da história e de outros aí tematizados em contraste com alteridades desafiantes ou amigáveis.
Sabemos por exemplo, não só que muitos pesquisadores e artistas vão até os folgazões
interessados em seus conhecimentos, como muitas vezes os levam para viagens, oficinas,
apresentações e até participações em espetáculos. Assim, tais intenções também perpassam as
entrevistas, seja em direção ao entrevistado, seja em direção a esta trama potencial mobilizada
pelo interesse do entrevistador. Pode advir deste espaço novas pessoas interessadas pelos
folgazões: “onde você for, pode dizer: foi Tindara que disse!” (Tindara/M/C). Este processo
se dá também entre aqueles que ensinam e aprendem. Contar história, ensinar e brincar,
portanto, são formas de traçar novas possibilidades na trama das forças contrastantes
intersubjetivamente: nisto se evidencia o seu sentido comum.
O interesse é, portanto, já uma força que é também definida e mobilizada pelos
contrastes instituídos por outrem, no qual o interessado é estruturalmente passagem e andarilho
entre as intersubjetividades e forças efetivas no mundo. Escutar é, neste plano do interesse, ser
afetivamente inaugurado não só enquanto vivente, mas enquanto mundo geral do qual nos
tornamos uma nova travessia, uma nova parte em sua trama de desdobramentos viventes. Por
outro lado, é já tomar parte no trânsito de histórias, no qual estamos também sendo transitados
por elas. Estar em trama implica estar em contraste entre intersubjetividades, desdobrando
variadas passagens ao se difundir, registrar e mobilizar mais valorações sociais: passagens
mundanas de atualização e conquista atuais e futuras de algo. Delas, por meio das capacidades
da recordação17 em ação, irradiam-se intersubjetivamente andanças afetivas de sonhos,
poesias e fatos como possibilidades estratégicas de valoração de si. Se nos deparamos com o
sentido desta valoração de um si mesmo e de seu mundo, não se pode perder de vista então que,
este valorar, é abrir caminho pelos contrastes entre corações que se dão. Portanto, como ação
de abertura na produção de experiências histórias, valorar perfaz um saber singularizante que
soa, muitas vezes, como talento ou dádiva divina: “história, cada um conta de um jeito, mas
para contar com segurança, poucos sabem” (Tindara/M/C). Abertura implica então contrastar

17

Vale lembrar aqui que, a categoria “capacidade da recordação” é originalmente um termo nativo,
proferido por Inácio Lucindo (M/C). Ele se refere a uma experiência na qual o recordar, o improvisar
poético criativo e a fala, são uma mesma e íntegra experiência, na qual oralizar, recordar, poetizar e
até mesmo pensar rápido são simultâneos e correlatos. Trata-se de uma experiência criatividade que
aí se desenrola afetiva e corporalmente de modo expressivo e improvisado, portanto de uma
recordação que acontece, não é prescrita em seu estilo, nem mesmo em seu conteúdo, no como e o
que deles virá à tona no fluxo da ação de contar. Trata-se, portanto, de um acontecimento
intersubjetivo em que a capacidade de criar e de recordar integram uma mesma capacidade própria
ao contar experiência-história.
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estrategicamente passagens e suas forças intersubjetivas. Entre seus relevos, realça-se o
folgazão, a história e brincadeira em trama complexa: o sentido das experiências do brincador,
é sempre um tanto o sentido de sua saga vivente, na qual o brincar passa e é passagem pelas
tramas do mundo.
4.4

A capacidade da recordação e a experiência-história perceptiva
O tempo e a espera são, portanto, também formas de entrever o mundo, contrastando

suas forças possíveis. Assim captam-se suas tendências e possibilidades. Por isto as recordações
são um livro do mundo cotidianamente efetivo em cada olhar, para além de suas relações diretas
e pontuais, principalmente entre os mais velhos. Nota-se isto, por exemplo, em visita a Mané
Corrêa, outro folgazão antigo já fora de atividade, tanto do Maracatu, como do Cavalo Marinho.
Ao atender a campainha, logo depois que eu lhe digo o meu nome, ele pergunta: “Pedro da
família de quem?!”. Aguinaldo que me acompanhou nesta visita então aparece e, Mané Corrêa,
ao ver que eu estava com ele, logo faz o convite para entrar. Me deparo mais uma vez com esta
rede de relações e a forma de se localizar e se orientar, de contrastar o mundo para ler o
significado da visita de um desconhecido. As vilas, engenhos, cidades, matas ou canaviais são
apreendidos em suas curvas, passagens entre origens e destinos, entre nomes e fatos
verbalizados. O “tornar-se amigo de alguém” se exprime na seguinte fala: “eu vim pegar
conhecimento com fulano de pouco tempo para cá, antes não tinha muito, mas agora tenho, daí
pude conversar com ele tal assunto”. Mais tempo de vida, mais andanças, mais exercício do
viver, mais experiências histórias compartilhadas, mais capacidades de recordação,
consequentemente de reflexões, elaborações da vida, tramas e estratégias. Na Zona da Mata
Norte, pelo menos entre os folgazões, o passado, não é algo que apenas já foi, mas é algo que
se alcança: “você alcançou tal época? Alcançou fulano?”. O passado é algo que se alcança
naquilo que oferece para atingir o presente provocando o futuro. O conhecer atual é, no alcance
de seu passado, um ramificar-se do presente em passagens intersubjetivas capazes de novos
alcances no futuro.
Há nesta forma de entrever, em um plano mais imediato da percepção, um espalhar-se
do objeto em experiências história passadas-possíveis: Sentado à mesa de uma lanchonete na
cidade de Condado-PE saboreio um grande pedaço de torta de limão com outros amigos. À
beira da calçada as pessoas passam quando uma delas para diante de nós, e diz: “Essa torta aí é
muito boa! Ela tem o tamanho de uma semana!! É ela na geladeira e você comendo ela a semana
inteirinha!”. Todos rimos e passamos a conversar sobre a experiência-história da torta: Seu
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tamanho é o tempo de sua duração, da duração do prazer de come-la. Este tamanho é também
espaço: o lugar de uma experiência na vida cotidiana. Na Zona da Mata Norte as coisas tendem
a manifestar-se imediatamente naquilo que são, como aquilo que foram e podem vir a ser. Não
raro, tais acontecimentos tem suas passagens feitas nas tramas contrastantes de desejos,
satisfações, perdas ou ganhos, tanto pessoais quanto da vida alheia.
Em uma das visitas à Tindara ele conta sobre a história de tempo atrás de um morador
do Engenho Olho D’Água, de condição financeira bem pouco melhor em relação aos demais.
Assim ele pôde comprar uma cama, mas se viu em dificuldades para transportá-la até sua
pequena casa, precisando para tal um transporte a rodas. O único disponível no engenho tinha
rodas de madeira e, ao carregar muito peso, não poderia passar pelas estradas de terra
esburacadas, por conta do demasiado atrito nos eixos. Para atenuar o entrave, o morador
resolveu passar neles sabão, podendo assim deslizar melhor as rodas pelo caminho. Quando a
cama vinha chegando no engenho logo se ouviam os intensos assovios do deslize ensaboado e,
com eles, os comentários dos moradores: “é a cama do nego rico!!”. Espalham-se, no fluxo
perceptivo, passagens de eventos cotidianos: o sentido do objeto – a cama -, é apreendido
implicado na trama cotidiana de acontecimentos. Realça-se nisto não uma pontual objetividade
entre fato e objeto – a cama de tal morador chegou - mas seu enredo intersubjetivo – a cama do
nêgo rico. Esta experiência-história perceptiva tece ativo passivamente o passado – o motivo
da aquisição da cama e seu contexto -, na atualidade realizada – percepção imediata de um
acontecimento – e, correlativamente, o horizonte de sua realização possível – o desfrute da
cama e suas novas significações cotidianas. Deste modo a cama do nêgo rico pode, a partir daí,
se atualizar em invejas, especulações, intrigas, admirações, desfrutes, entre outras. Repetindose tais tramas na oralidade cotidiana, emergem variadas experiências histórias. Estas,
imediatamente à cada percepção de algo ou alguém que evoque a cama do nêgo rico,
condensam um significado contrastando passagens cotidianas.
Portanto, em cada atualidade perceptiva do mundo geral, mobilizam-se, mais ou menos
implícita ou explicitamente, mais ou menos imediata ou gradativamente, desejos, curiosidades
e realizações: aquilo que cada evento perceptivo pôde, pode e poderá oferecer como
experiência perfazem um entrever perceptivo. Estes três tempos verbais transpassam-se um ao
outro nas tramas do fluxo perceptivo, no desdobrar de seus horizontes intencionais. Contudo,
tal experiência-história da percepção não só entrelaça cotidianos, mas, ao se verbalizarem suas
tramas, ela prossegue produzindo outras novas. Esta produção intersubjetiva da experiênciahistória e de suas tramas perceptivas se resumem na seguinte expressão: tudo vira resenha!
Produzir resenha, subjetiva ou intersubjetivamente é uma forma de saber, planejar, conhecer e
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ser conhecido: é uma forma de acessar e lidar com uma trama implícita aos espaços perceptivos
imediatos e mediatos – dialógicos – através dos quais se pode entrever as novas efetividades do
mundo.
Ver é conhecer, mas em sentido próprio, pois há uma diferença entre ver como conhecer
e apenas ver. Uma figura de Cavalo Marinho chamada Mestre Ambrósio tem passagens
exatamente neste sentido: a cada figura que ele apresenta em gesto e dança ao Capitão que
deseja compra-las – o Ambrósio vem vender figuras para a realização da festa -, ele o questiona:
“Capitão viu?!”. Capitão: “Vi!”. Ambrósio: “conheceu?!!”. Capitão: “Conheci não”. Ambrósio:
“Capitão é burro, besta e cego eu vou embora e não digo!!”. Capitão: “Eu pago para você voltar
e dizer!!”. Ambrósio: “Eu volto pra receber! Capitão quer ver mais?!”. Capitão: “Figura!”.
Nesta passagem o Capitão não conhece ou finge não conhecer cada figura: ele não percebe suas
experiências histórias. Em outras palavras ele não saberia perceber em cada performance de
Ambrósio o objetivo e a história de cada uma delas, sintetizadas em gestos velozes e breves.
Deste modo, ele solicita a barganha da história para conhecer o enredo de cada uma: temos o
conhecer como entrever uma experiência-história e o dialogar como negociar realizações, quais
sejam, a compra e venda das figuras para o samba a partir de suas passagens corporais próprias.
No Maracatu Rural, este entrever perceptivo é de suma importância: “Caboclo de Lança
bom se conhece no jeito de pegar da guiada” (Luiz Caboclo/M). Já na Capoeira, saber ver é
tão crucial quanto qualquer técnica ou movimento corporal: o capoeirista tem e vê a maldade
nos olhos, o que significa que ele entrevê sentimentos, emoções, intenções e seus desfechos
possíveis. O advento da experiência-história implica uma manifestação do espaço perceptivo
como trama intersubjetiva, através das quais se entrevê outras mais: entrever é alcançar, é
conhecer, é criar e, portanto, em certo sentido, poder. O alcance do passado é correlativo ao
alcance do presente e, como potência, ao alcance do futuro: alcançar um tempo passado é uma
capacidade de alcançar algo por vir: trata-se da já mencionada capacidade da recordação que
é, igualmente, uma capacidade de, ao estrategicamente tecer e ser tecido, produzir novas tramas
intersubjetivas, pelas quais se pode alcançar algo para além daquilo que é dado objetivamente.
Martelo costuma contar algumas experiências histórias que descrevem esta trama de
alcances diante de uma sequência de acontecimentos. Por elas se nota que o entrever tem como
horizonte concreto não só as tramas predefinidas no tempo passado ou futuro: ela não é um
projeto, mas projeta-se, passa para além de suas predefinições, assim como o que se desdobra
de suas estratégias sensíveis. Esta trama, resumidamente, conta o seguinte: um viajante precisa
falar com o pai de três moças, contudo, ao procura-lo, descobre que ele se encontra paralisado,
deitado dentro de um castelo. O diálogo está então impedido. Paralisado, só um objeto pode
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tirá-lo de tal condição: um ovo. Entretanto, antes mesmo de ficar sabendo de tal situação, a
caminho das três moças, o viajante avista um grupo de urubus em conflito. Ao se aproximar,
nota que estes estão a arengar por um pedaço de carne: o viajante então sugere que se reparta
tal pedaço para distribuir a todos por igual. Assim ele o faz com outros encontrados no caminho:
ele observa conflitos, aproxima-se para ver o que é e, igualmente, reconhece a mesma situação
conflituosa em um grupo de leões e outro de bodiões. Chegando até as três moças, estas lhe
conferem a missão de resgatar a vida de seu pai e, para tanto, é necessário adquirir o mencionado
ovo. Este está dentro do mar, dentro de uma pedra que por sua vez se encontra no interior de
um pássaro. Deve-se então leva-lo até o castelo e atingir com ele a testa do pai para desparalizálo. Ao chegar diante do mar, o viajante então retoma suas ações com cada grupo de animais:
solicita assim ajuda ao rei dos bodiões pelo serviço que lhe prestou com a repartição: “valheime rei dos budião! Eu quero essa água afastada” (Martelo/M/C). Abrindo-se as águas se vê a
pedra. O viajante então convoca: “Valhei-me rei dos leão! Eu quero essa pedra quebrada!”
(Martelo/M/C). Quebrada a pedra, desta sai o pássaro em pleno voo, e então convoca-se:
“Valhei-me o rei dos urubu! Eu quero essa rola pregada” (Martelo/M/C). Abre-se então o
corpo do pássaro e adquire-se o ovo. Indo até o pai paralisado, atira-se o mesmo em sua testa,
ele então recobra o movimento.
Nesta história, ao viajante proporcionar uma resolução de conflitos em cada grupo de
animais, ele não alcança uma realização imediata para si, pois, neste momento da história, o
viajante ainda não sabia a respeito da missão por vir. Da mesma forma não se entrevê
possibilidades futuras possíveis: Ele apenas vê o acontecimento, conhece seu motivo – sua
história - e age – toma parte na sua produção - de modo a imprimir uma recordação capaz em
cada grupo. Assim o fazendo traça a si próprio como memória valorada nas subjetividades
alheias: a valoração intersubjetiva é configurada pela trama das realizações passadas que se
manifestam também como passagem ao abrir um mundo possível: a valoração tende a
manifestar uma tessitura de potencialidades subjetivas, correlativamente de possibilidades
fáticas. A capacidade da recordação se mostra outra vez em seu duplo alcance temporal:
quando o viajante, ao contrastar a solução dos problemas e a satisfação obtida por cada animal
com sua pessoa - passado - possibilita emergir daí uma valoração durável de si – atualidade da
recordação capaz - como abertura de uma potencialidade para novas realizações para si.
Entrelaçam-se assim as tramas entre as experiências histórias realizadas que, diante de nova
adversidade, são entrevistas em contraste com aquilo que é necessário para solucioná-las,
abrindo-se em novas possibilidades de realização. A capacidade da recordação, ao
potencializar o entrever do presente, abre estrategicamente um horizonte de desfecho. Como
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recordação, ela só se manifesta como capaz, já diferenciando-se de si mesma ao emergir, em
contraste com as tramas de uma nova circunstância, como nova possibilidade. Adquirindo neste
processo novas extensões e significados subjetiva e intersubjetivamente, o passado –
recordação – a atualidade – sentir-se capaz de modo novo – e futuro – novos horizontes de
realização -, reinventam-se ganhando novos sentidos. A cada acontecimento de uma recordação
capaz, em algum nível, por mais discreto ou pouco significativo que seja, intersubjetivamente,
a subjetividade diferencia as tramas da percepção, do afeto, do corpo e da reflexão. Por outro
lado, é verdade também que aí ela deve habituar-se como estilo de tal diferenciação de si e de
seu mundo.
4.5

A subjetivação da trama do folgazão
A capacidade da recordação se dá em trama intersubjetiva criativa, atual e memorial.

Ela é mobilizada e fluente de modo passivo engendrando reflexões navegantes que, deste modo,
tomam parte na produção poética destas marés historiais do viver e do brincar. Isso significa
dizer que o passado recordado, pela perspectiva de seu conteúdo objetivo, advém
continuamente de modo indeterminado, não prescrito em suas articulações de sentido,
cronológicas e expressivas. Trata-se de uma memória que, assim como o estilo poético da
contação, emerge antes de ser deliberadamente procurada pelo sujeito: ele flui em sua ação
desdobrando o passado de modo indeterminado previamente tanto para o ouvinte, quanto para
ele próprio: muitas vezes nem mesmo o poeta sabe o que vai dizer. Isto se dá na entrevista em
diferentes maneiras, mas também é próprio ao brincar. Sobre isto, quando proseávamos
despretensiosamente na calçada, Martelo foi enfático: “agora, pra dizer loa, ela não pode estar
no juízo, você tem que botar ela na mente!!” Eu então pergunto: Mas como assim? Martelo
responde: “Olhe, se você tiver ela só no juízo, você tem que ir buscar ela, se ela tiver na mente,
você não precisa buscar, ela vem na hora certa quando você tá brincando”. A loa, seja ela
decorada de outros folgazões, seja ela criada pelo mesmo anteriormente ou durante o próprio
brincar, surge como uma esquiva em capoeira: você esquiva imediata e criativamente no
momento mesmo de um golpe, da mesma forma se dão as poesias e o fluxo singular
circunstancial da experiência-história nas entrevistas. De modo perspicaz e sensível a este
conjunto de forças, as estratégias e reflexões desdobram-se ativo passivamente, produtoras
produzidas na manifestação destes acontecimentos.
Dirigidas existencialmente para uma nova realização, tanto no brincar, como no contar,
quanto no próprio viver - para lembrar a história de Martelo na seção anterior - a memória
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manifesta-se singularmente perfazendo uma ação criativa concreta desdobrada segundo um
mundo que acontece. Esta criatividade não só delineia horizontes intencionais nos quais
despontam realizações possíveis pré-dadas, no sentido de “repetir”, em forma, conteúdo e ação,
aquilo que ocorreu no passado: tanto a esquiva quanto a contação podem se manifestar
imprevisivelmente, estética e poeticamente. Até certo ponto, o comparecimento do próprio
conteúdo deste passado ou do movimento corporal é diferenciado, reinventado, assim como o
são os processos reflexivos que daí emergem.18 Vê-se isto por exemplo no seguinte verso de
Maracatu:
no visor do meu presente ainda vejo o meu passado, papai e mamãe ao meu lado, vó fumando
no batente e vovô plantando semente, de fava, milho e feijão, mas deixaram nosso chão, foram
pra eternidade sem saber quanta saudade machuca o meu coração. (Barachinha/M)

Portanto a capacidade de recordação manifesta-se também como potencialidade
favorável a realizações necessárias de modo singular, consequentemente, não determinado de
antemão, de variadas maneiras. Evidencia-se um acontecimento a delinear os traços potenciais
de um horizonte “localizados” simultaneamente “atrás”, passado – retenção – e à frente, futuro
– protensão – imanentes. Desta forma, ele é configurado por uma estrutura de potencialidades
subjetivas de teor indeterminado. Em outras palavras, a indeterminação é uma abertura não só
para recordar, mas para o produzir criativamente com ele, as passagens intersubjetivas
imanentes transcendentes. A sua condição de possibilidade é exatamente este passado lançado
à frente como potencialidade estética, criativa e concreta de um acontecimento: um horizonte
existencial. Portanto, ela não é redutível a um ato de recordação que apenas traz um passado
como conteúdo vivido repetido, nem mesmo este é singularizado somente enquanto forma
estética que deixaria seu conteúdo repetir-se por completo: antes este passado precipita-se
indeterminando-se como potência criativa na qual o folgazão conta a mesma história, mas
dotada de diferenciações para além da dinâmica forma conteúdo.
Pode-se dizer então que, neste ponto, como conteúdo, este passado é um quase passado,
uma quase recordação contínua, que se concretiza simultaneamente à própria concretização
intersubjetiva da fala. Este acontecimento criativo manifesta uma experiência-história concreta
e única estética, expressiva, afetiva, corporal e oralmente. Como tal, ela é inacabada, o que
18

Seria muito interessante e de grande importância, ao invés de privilegiar as dimensões pré-reflexivas
da experiência do movimento corporal e imaginário, realizar um trabalho voltado exclusivamente
para os processos reflexivos dotados de lógicas e estilos próprios e singulares que, entrelaçados com
tais dimensões, realizam um complexo processo de produção de conhecimento, conforme já se pode
inicialmente compreender aqui.
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significa que ela se encontra latente e des-objetivada tanto como retenção, como protensão em
sentido amplo, mas não superficial. A indeterminação como potência é uma força dirigida para
si mesma naquilo que pode vir a ser para além do que é como prescritividade, correlativamente,
para além do mundo naquilo que ele mostra como possibilidade objetiva em seu horizonte
intencional. Deste modo, por um ponto de vista imanente, o mundo se manifesta igualmente
como força criativa potencial, afecção na qual a subjetividade precipita-se para vir a ser algo
diferente do que era até então. O vir a ser é esta própria tensão, precipitação, movimento
imanente simultaneamente estrutural ao mundo e ao sujeito: um corpo que vai, uma memória
que vai, um afeto que vai, uma reflexão que vai dá-se segundo um mundo que acontece ativo
passivamente. Todas estas dimensões são antes desfecho latente que, convocados, são como as
cristas de uma onda prestes a quebrar.
Assim, o mundo como trama em ação, como tecido de acontecimentos factualmente
específicos recordáveis, porém indeterminados de modo imanente, reforça e confirma a
recordação como potencialidade subjetiva, concretizando-a simultaneamente como
mesmidade e diferença a cada acontecimento de uma experiência-história. Como capacidade,
leia-se uma estrutura em que predomina o teor habitual da mesma, portanto determinado a se
desdobrar como repetição, socialmente adquirida. Porém, ela é igualmente investida de
potencialidades, no sentido de que ela também se manifesta concretizando-se como diferença
não prescrita: criatividade. Desta forma, a subjetividade se diferencia, se amplia, aprofunda e
diversifica, mas segundo um estilo próprio, pessoal e mais ou menos permanente. Portanto, ela
também se estrutura conservando-se como habitualidade ao longo da história da pessoa.
Correlativamente e desta mesma forma, o mundo, em sua co-produção mútua com a
subjetividade, sintetiza mesmidade e diferença. Sobre a perspectiva desta criatividade,
diferenciam-se assim mundo e sujeito ao converterem-se em ação efetiva a partir da realização
de uma tessitura subjetiva de potencialidades existenciais: as margens de um porvir da
existência que perfazem tanto o passado como o futuro latentes para uma concretização
inesperada do corpo, da fala e do pensamento. Mais precisamente, isto equivale a dizer estas
margens como simultaneamente situadas na retensão e protensão. Pela perspectiva do passado
convertido em potencialidade atual – lançado à frente de modo indeterminado –, esta margem
é simultaneamente para ambos, condição de possibilidade para qualquer singularização ou
diferenciação do fenômeno. Assim, ao passo que uma capacidade criativa é mobilizada em
acontecimento, imediatamente se configuram mundo e subjetividade como tessitura de valores,
desejos, satisfações, objetos, si mesmo, como potencialidades de acontecimentos concretos da
existência, consequentemente da história.
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Neste sentido, a potencialidade subjetiva mobiliza-se com o mundo nesta margem,
dotada de relevo, de saliências de tessituras intersubjetivas de afetos, sensorialidades,
recordações, julgamentos e pensamentos emergentes. Como disse uma vez Martelo, o que
também ecoa nas falas de muitos outros de variadas maneiras, quando a gente vê uma pessoa e
não gosta, a gente conhece logo, os nervos da gente não se dá com os nervos dela, só pelo jeito
você já sabe, porque dá logo nos nervos da gente. Em outras palavras, tal tessitura
intersubjetivamente mobilizada, pode ou não potencializar – mobilizar margens –
improvisações e reflexões poéticas, sociais ou artísticas caso um dos maiores fundamentos
esteja ou não em vigor: o interesse, o gosto, o desejo que perfazem uma necessidade pessoal. É
deste lugar que o sujeito se reinventa ativo passivamente com o mundo. A criatividade só é
possível portanto quando a subjetividade excede a própria atualidade – aquilo que está prescrito
como passado e futuro objetivamente possíveis – e o mundo – aquilo que nele está definido
como foi, é e poderá ser. O encanto e a poesia, quando realçam valorativamente o contador,
realçam as passagens intersubjetivas nas tessituras produzidas por contrastes entre ele e o seu
mundo atual, materializados em relevo ou saliência. Estas passagens são tensões a
desdobramentos – margens –, tendências como força ao desdobramento de um acontecimento.
Assim, a criatividade só pode manifestar-se naquilo que mundo e subjetividade são como
contingência: de uma mesmidade completa, nada pode advir de novo, apenas repetição do
mesmo. Mundo e subjetividade se paralisam, pois não há mais a margem potencial do
acontecimento, não há a contingência das ondas e o que delas pode advir, mas uma só linha
soberana de um horizonte completamente imóvel, plano e idêntico. Já na contingência, na
singularidade, nas margens daquilo que nela se confirma como mesmidade – tessitura de
capacidades pela perspectiva da repetição –, é que se torna possível um vir a ser latente –
tessitura pela perspectiva das potencialidades de criação. Em suma, toda onda é onda, mas
nenhuma é igual à outra, consequentemente, assim o é o acontecimento de cada uma e o que
dele se concretiza como experiência. Neste sentido, a subjetividade em ato perfaz um trajeto
afetivo que conclui um eu posso a cada vez que se desdobra como acontecimento mundano
novo: ser capaz é, antes, sentir-se como tal, sendo tal sentir-se a saliência de margens que
renovam a realização da vida. Este horizonte existencial da criatividade se manifesta assim
como força pessoal, como tessitura de potencialidades criativas, delineadas em contraste com
as forças mundanas que advém. Estando aberta ao porvir indeterminado e singular do mundo,
ela conhece ao entrever dois planos correlatos: um mais objetivo e sensivelmente estratégico à
seguinte – trama de possibilidades objetivas –; outro mais pré-consciente – tessitura de
capacidades e potencialidades.
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Isto mostra-se na descrição de Inácio Lucindo, trata-se também de uma bela e perspicaz
reflexão sobre a capacidade do ver que não apenas alcança, mas arranca do mundo aquilo que
deseja, sentindo-o com os olhos: em outras palavras, uma outra modalidade do já descrito
entrever o mundo. Um olhar onde o coração sente e, assim, sustenta não só a memória, mas as
andanças e o trabalho do dia a dia: “o ver agarra, o coração grava, é o fôlego da memória, a
sustança do trabalho e do andar [...] Os olhos é quem quer, quem arranca, o coração é quem
sente, mas não pega, não pode” (Inácio Lucindo/C). Este olhar que Inácio descreve, perpassa
suas experiências do mundo e do próprio brincar, suas formas de aprender e saber:
a sabedoria é um olhar, a gente fica olhando e fica sabendo [...] tem gente que olha, escorrega
e cai, e quando se levanta, ainda pergunta onde tá. A gente tem que olhar, saber onde já vai,
quando volta, saber que já não deu já venho por outro lugar. (Inácio Lucindo/C)

Portanto, este olhar opera tanto para produzir poesias – “rimar é olhar o tempo [..] vou
entrar por aqui e sair rimando de dentro a fora à vontade” (Inácio Lucindo/C) –, como para
desviar criativamente de um perigo dentro ou fora das brincadeiras – “eu não sei quem fica
esperando quando eu voltar” (Inácio Lucindo/C) –, ou ainda para entrever e mobilizar afetos:
“isso é que nem um chamego, o cavalo marinho ele tem uma cócega, a cócega dele é igual a
um chamego, olhar um no outro, pinica o olho [...] chama com um abraço [...] um beijo”
(Inácio Lucindo/C).
O coração não pega, segundo Inácio, no sentido de que se os olhos não enxergarem,
não poderão conhecer, ir, vir e adquirir, ou melhor, sentir ao alcançar: a percepção mobiliza
tessituras de margens já adquiridas, porém de outras que se quer adquirir ou incorporar. Porém,
como já se viu de certa forma e como se verá, tal aquisição é frequentemente favorável para
desenvolver potencialidades do desfecho como criatividade e improviso. A percepção pela
perspectiva de sua mobilização de tessituras se dá em um sentir que perfaz uma estrutura
complexa de alcances existenciais reversíveis: alcançar a si mesmo como potencialidade ao
alcançar o mundo como possibilidade; ou ainda, pela perspectiva dirigida à margem, alcançar
a vida mesma que alcança a si própria. Tal tessitura perceptiva é crucial para o aprendizado da
brincadeira que começa pela paixão – “pela característica do cavalo marinho, me chamou
atenção d’eu, d’eu olhar e me apaixonar por ele, né?” (Mariano Teles/C) –, e prossegue com
ela de modo determinante, no qual os folgazões ou relatam até mesmo terem ficado anos a fio
apenas observando, com desejo imenso – “uma força de vontade que você nem imagina”
(Aguinaldo/M/C) – o desempenho daqueles mais experientes antes de darem seus primeiros
passos no terreiro:
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você fica ali, tenso ali, prestando atenção mais do que tudo, o que a figura tá dizendo, como é
o jeito [...] a maneira dele ficar, a posição que a figura fica, né? O jeito do corpo. Então, tudo
isso você fica observando e diz: “cara, eu queria fazer isso. (Aguinaldo/C)

A observação apaixonada, durante inúmeras sambadas a fio, são a forma de adquirir –
mobilizar tessituras – da brincadeira potencialidades de aprender e fazer, não de modo a repetir
aquilo que se vê, mas de singularizar como diferença na ação criativa do brincador: “não
aprendi com ninguém, o meu jeito de brincar eu achei” (Inácio Nobreza/M/C); “é olhando e
fazendo” (Bastião Miliano/C)19. Eis então uma máxima entre os brincadores: folgazão que é
folgazão não brinca igual a ninguém! O que revela o aprendizado como um intenso preparo
ativo passivo no próprio viver para além dos momentos específicos ao brincar, no qual se
gestam singularidades criativas: potencialidades existenciais. Desta forma o sentir como
capacidade só é possível se sustentado por um tecido imanente de recordações existencialmente
impressionais não só dos conteúdos, mas das capacidades e potencialidades intersubjetivas de
fazer: estas reforçam, produzem e diferenciam as margens, sensibilidades, correlativamente
forças existenciais. Moventes movidas, mobilizantes mobilizadas, elas passam ao serem
perpassadas intersubjetivamente a cada trecho da vida. Temporalizadas faticamente, atualizam
uma tessitura de margens potenciais para o acontecimento concreto do viver e do brincar.
Estas mobilizações afetivas da existência, são vinculantes ao que no mundo já se deu como
impressão anterior à intencionalidade deliberada. Quando mobilizada por ela, ela já é interface
– impressão existencial – que potencializa e sustenta a vida: capacidade, potencialidade e
experimentação de si em correlação a experimentação do mundo.
Neste sentido, a recordação, como conteúdo intencional objetivo, indetermina-se no seu
plano imanente ao entrelaçar-se com uma série de atos em uma mesma mobilização afetiva,
como força aderente aderida ao mundo, como margem sensível à criatividade. Portanto, a
potencialidade da subjetividade, no registro do sentir manifesto em margem, borra as fronteiras
entre protensão - tessitura existencial do horizonte intencional – e retensão – tessitura potencial
oriunda do passado. Assim, correlativamente a cada nova realização efetiva de si, ela adquire
novos aspectos a cada acontecimento impressional, atualizando um eu posso, retendo-as não só
como memória, mas como um complexo de capacidades e potencialidades existenciais que lhe

19

Isto não exclui também momentos de treinos, aconselhamentos, que aparecem com mais frequência
no maracatu. Porém neste e no cavalo marinho, não há didática, a observação é central e a exigência
de percorrer e observar diferentes brincadeiras é a mesma, bem como a manifestação singular daquele
que acha seu jeito de brincar, portanto, que não o aprende com ninguém.
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são inerentes: a quase recordação é simultaneamente quase criação, quase pensamento ou
reflexão e, quando estes concretizam-se, se desdobram de suas margens para além do que
poderiam prescrever. Desta forma, o desejo existencial, o interesse, a recordação e o tempo
como fundamento do brincar são modos de mobilização e produção de tessituras existenciais:
eu posso, eu aprendo, eu tenho a inteligência, eu sei contar a história, eu sei brincar. Este eu
posso não é produzido apenas pela subjetividade, mas também pelo próprio mundo movente
que o atravessa estrutural e passivamente a cada trama de acontecimentos: o coração sente,
sustenta, grava e produz com o mundo tessituras de disposições e potencialidades criativas
diante do novo que advém. Deste modo, sendo indeterminada, podemos dizer que a capacidade
é uma forma de potencialidade subjetiva, de vir a ser algo que não foi prescrito por completo.
Portanto, ao se usar o termo capacidade, olhamos a subjetividade pela perspectiva de suas
tramas de habitualidades determinadas, daquilo que já está definido como tal: capacidade de
contar, de inventar, de fazer segundo um estilo habitual criativo determinado, investido também
de um conteúdo que se repete, embora sempre de modo novo e singular. Usando-se o termo
potencialidade, realça-se o vir a ser de seu acontecimento mundano potente-possível, no qual o
desfecho é sempre imprevisível, novo e singular em algum nível, mesmo que discreto ou
mínimo: as margens potenciais das habitualidades. Na tessitura na qual o teor capaz e potencial
da subjetividade se manifesta como sensibilidade, como uma impressão que não cessa de ser
impressa e de imprimir simultaneamente, não apenas qualidades afetivas, mas acréscimos às
habitualidades e potencialidades da pessoa.
4.6

A saga do folgazão no mundo de malícia
Adentremos nas tramas das adversidades do mundo geral do folgazão. Marca-se que,

estas, foram entremeio constante aos relatos sobre o brincar propriamente dito, perfazendo um
mesmo trançado entre vida e brincadeira, no qual o sofrimento é realce intenso da saga do
vivente. Este também, como se mostrará, advém no interior da própria brincadeira, como poesia,
ações cênicas entre outros, no qual a vida mostra-se como potência. Diante de Martelo ela
assume a forma de grande proeza. Vez por outra, entre sagas extrapola-se o real em idas e vindas
ao inferno com riqueza enorme de detalhes. Com Inácio Lucindo, a vida é poetiza e descreve a
tristeza, mas também a beleza das dificuldades superadas com orações fortes. Suas experiências
alinhavam a vida em rimas, descrevendo uma história vibrante em força, sensibilidade e
franqueza: ele discorre sobre sua “vida comprimida no Engenho do Paraná” (Inácio
Lucindo/C). Tal vida é aquela que aparece como necessidade aviltada:
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papai não me deu um pão, mamãe não me deu a mama, eu não tive da terra, da minha mãe e
meu pai a linda salvação, que nem muito filho tem da mãe e o pai a benção, tem o leite, tem o
pão, o beijo de cada dia, tem o banho e tem a alegria, tem simpatia popular. (Inácio Lucindo/C).

Nas palavras de Martelo, alinhavam-se também a vida em suas contações de dar em
qualquer coração: “uma vida sofrida, mas ainda tô contando a história” (Martelo/M/C). De
modo geral, os folgazões contam suas experiências com acentuações dramáticas entremeadas
cômica e seriamente. Nestas tessituras da oralidade a vida não deixa de comparecer vazia,
porém, contrastando-se consigo mesma, se mostra cheia em suas pequenas satisfações. Assim,
esta mesma vida neste mesmo contraste, não deixa de delinear as gravidades do mundo:
não tinha comer pra levar, saí de casa de jejum, quando era de noite, chegava em casa, de
tarde, três horas, quatro horas era que aparecia uma macaxeira dura, um biju [...] pra se comer
e era feliz quando tinha. (Martelo/C)

O contraste com o sofrer é, simultaneamente, um tanto forma de encará-lo, um tanto
forma de esquivar-se da morte possível que ele apresenta cotidianamente. Esta apresenta-se nas
comparações entre a vida de outrora e a vida atual que veio melhorar uma coisinha a mais, mas
do tempo dos escravos para cá, é a mesma coisa, o trabalhador só leva a pior. Retorna neste
ponto a história sofrida de tantos:
pessoa de lavoura branca, pessoa que trabalha na cana, mesmo de carteira assinada, são essas
pessoas sofrido que leva chuva, sol e sereno, tá levando dentada de formiga, tá levando carreira
de uma cobra porque tem medo de cobra [...] de passar fome. (Aguinaldo/M/C)

As constantes agressões do mundo evocam também as mortes por acidentes de trabalho
em águas ferventes do tempo da escravidão, ou ainda nele os castigos infligidos pelos senhores
de engenho relatados pelos mais velhos. Marcam presença também outros tipos de acidente nas
atuais usinas e canaviais. A morte assim figura, de forma explícita ou implícita, contextual ou
central, como presença constante. Nas rádios locais as notícias de assassinatos são inúmeras,
pessoas relatando tais tipos de morte nos transportes coletivos entre cidades ocorrem também
com certa frequência. Em Condado, variadas vezes por semana, escuta-se o carro de som
anunciando um novo velório entre as brincadeiras jocosas e risos vários. O riso, a morte e a
obrigação disputam intensidades de presença cotidianamente, contornando-se uns aos outros:
O trabalhador brinca durante o serviço, mas benze-se antes de inicia-lo: “quando ia pegar no
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serviço, muitos deles se benzia antes” (Aguinaldo/C/M). Agradecendo ao sair, sempre carrega
o peso das diárias já cumpridas em seu corpo exausto ao fim do dia.
Sobre os senhores de engenho, pelo ponto de vista de alguns, haviam os mais cruéis e
os “melhores”, categorização que ainda é utilizada para falar sobre as condições de trabalho nas
atuais usinas, para classificar a maior ou menor crueldade daqueles que ocupam postos de
comando. Por outro lado, há também os casos menos frequentes em que alguns feitores
facilitam pouco as condições do trabalhador: situação na qual, ter conhecimento com alguém é,
mais uma vez, ter possibilidade de aquisição favorável à vida. Evidencia-se aqui outra forma
de realce entre saliências aviltantes, daquilo que pode oferecer neles algum desdobramento de
espaços favoráveis na trama do mundo ao se ter conhecimento com alguém. Desta
sobrevivência que se esforça ao desdobrar tramas favoráveis no interior dos espaços
comprimidos do mundo, o testemunho poético tende ser mais próximo das factualidades duras
da vida, a exemplo dos versos do Vaqueiro. Embora este relate a vida em outra região – o Sertão
–, a descreve em quadro semelhante, no qual ela continua a se desdobrar desinquieta: “a vida
do vaqueiro/ é uma vida se danando/ quando sai a vaquejar a mulher fica... chorando”; “a vida
do vaqueiro, é uma vida desinquieta/ vai pro mato campear a sepultura fica... aberta”. Nos
aproximando destas loas que falam sobre a própria vida cotidiana da Zona da Mata, seja atual
ou passada, vemos algo mais rente aos fatos enquanto sentido de suas experiências histórias.
Testemunhamos nelas diversas circunstâncias de escassez, desgaste e esforço descomunal para
atender a necessidades essenciais: “a que eu plantei tá nascendo a que eu cortei falta nascer,
aqui só se almoça depois que o parol encher”20.
Estas constantes agressões ao brincador tem início já na infância: a perda, a morte
possível, a dor, a violência, a escassez e o perigo traçam continuamente as marcas das
necessidades latentes repetidamente feridas: a saga do brincador é sempre vulnerável ao
sofrimento. Movem-se então as crianças obrigadas ao ingresso no trabalho para um único
caminho passível de ganhar a vida em família: “eu já tava com 4 anos, aí já comecei a trabalhar
na enxada, no roçado, na lavoura branca, tocaiar o pasto” (Martelo/M/C); “quando eu tava
inteirando oito anos de idade levei o gado pro curral” (Inácio Lucindo/C). Assim também
descreve Inácio em relação ao próprio afeto familiar ausente, acabando por preenchê-lo com os
laços possíveis que o mundo lhe oferece: “depois do nascimento não foi mãe pra me criar, eu
fiquei com minha avó no Engenho de Paraná” (Inácio Lucindo/C). São muito frequentes os

20

Parol é um enorme recipiente para armazenar caldo de cana.
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relatos sobre senhores de engenho em épocas anteriores e a pressão exercida por eles, sobre o
trabalhador, para este colocar seus filhos pequenos no corte de cana para aumentar a produção.
Não só a violência e a humilhação figuram neste quadro vivente, mas, simultaneamente,
eles perfazem uma potencialidade dúbia do mundo, contingente como o sofrimento e o riso
seçãozados a contrastar as definições da trama da vida. Esta trama é um ponto de equilíbrio,
simultaneamente de desequilíbrio, no qual pode-se deslizar para diferentes faces de uma mesma
moeda circunstancial: nesta, a mesma pessoa ou lugar, em variados níveis, pode ser ferimento
ou curativo inesperado. O mundo é determinante como perigo e sofrimento, mas
frequentemente incerto situacionalmente. Luiz Paixão, Mestre Rabequeiro de Cavalo Marinho
conta que, ainda criança, ao trabalhar no corte de cana acidentalmente atinge sua própria mão
em um dos golpes de facão, havendo exposição de “nervos” visíveis entre as extremidades do
ferimento. Seu pai ao ver que o filho havia parado o serviço, avançou para repreender-lhe,
prestes a agredi-lo fisicamente por ter parado de trabalhar. Porém, quando se aproxima, hesita
ao ver o sangue, acudindo então seu filho. Martelo, em sua infância diante da fome bateu em
sua irmã para saciar-se. Dividida entre a família, o comer era muito pouco e, diante do ocorrido,
seu pai lhe dirigiu a palavra: “‘tu deu na tua irmã?!’ ‘Papai eu tô morto de fome, com você eu
não brigo.’ Entrei e comi a cuia de fava todinha” (Martelo/M/C).
Neste panorama das necessidades, as potencialidades existenciais se tornam dúbias
circunstancialmente: os laços com o mundo e com o outro ora contrastam realces favoráveis
tecendo uma ajuda mútua, ora, repentinamente para uma ou ambas as partes, realçam violência
e perda. A tessitura intersubjetiva de potencialidades mobilizada segundo estes acontecimentos
mundanos, tem suas margens contingentes e dúbias. Portanto, a existência agredida, vulnerável
ao sofrer, é também uma existência que pode emergir cuidadosa ou violenta. Dá-se, então, um
jogo em que as vias concretas de desdobramento do mundo perpassam-se estreitando cada vez
mais a subjetividade em seus desdobramentos favoráveis para si: ela tende a cada vez mais
necessitar desdobrar novas tramas com o mundo para além da escassez completa,
correlativamente, para além da falta vulnerável que a assola. Em suma, quando não se tem uma
coisa, se faz com outra:
era o leite de cabra e quando não tinha o leite de cabra, fazia o pirão, o mingau de farinha, se
tivesse goma da roça fazia com a goma e se tivesse a mandioca amassada, a mandioca mole,
também fazia. A mãe dava de comer ao menino assim, ó, com o dedo. (Martelo, M/C).

Este desdobrar possibilidades da escassez a criatividade esforça-se cada vez mais para
extrair da ausência uma presença, de seu vazio um preenchimento e de sua ação atual uma nova
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mais capaz. Em outras palavras, do objeto, por necessidade, se extraem experiências possíveis
para além das que nele estão prescritas como escassez e fome:
uma vez meu pai contou, contava pra todo mundo, que se comia o miolo da macaíba [...] tirava
o miolo pra fazer farinha [...] tirava o espinho, tirava aquela peia verde, cozinhava [...] pra
comer, que não tinha outra solução. (Martelo/M/C)

Portanto, a experiência-história perceptiva, criativa ao entrever possibilidades, é não só
uma questão de curiosidade e realce poético, nem mesmo apenas de solucionar pequenos
entraves cotidianos, mas uma questão de sobrevivência, de sustentar-se como capacidade por
meio de estratégias sensíveis.
O mundo geral coage a subjetividade estreitando as margens à resolução de suas
necessidades. A comida em falta, o esforço em excesso e a violência emergem repentina ou
gradativamente. Dá-se a vida imprevisivelmente perigosa neste jogo de urgências inflamado
por necessidades interditadas. A única passagem possível para a continuidade da vida é a que
sempre impõe perdas de algo de si e para si, seja momentânea ou definitivamente. Neste jogo
do revezamento mundano de urgências, só pode-se desviar de uma imposição para acudir outra
– o filho acidentado –, ou desviar um outro para acudir a fome insuportável – comer a comida
da irmã. O mundo geral força enveredar sempre unilateralmente a vida, consumindo-a de modo
indiferente às suas necessidades. Neste sentido, não raro, nestes desvios de uma perda para
outra, sem reparos à sua altura, o mundo se estreita acentuando-se neste rumo único: no caso
do corte na mão acudido é um dia de trabalho que se vai para quem recebe salários ínfimos; no
caso da irmã que deixa de comer, consuma-se mais decréscimos da vida em família. O mundo
geral é uma estrutura de acontecimentos que se intensificam mutuamente em sentido aviltante
à vida: as margens são pressionadas a desdobrarem-se concretizando um espaço de mão única,
comprimido, escasso e doloroso.
Esta estrutura é algo de uma instabilidade que, quando não efetiva e evidente, é sempre
sorrateira e latente: andar no mundo é algo próximo de pisar em ovos, mas naqueles em que as
cascas se convertem em lâminas; é evitar um deslize mundano imprevisível, talvez fatal. O
mundo é cheio de malícia ao impor duras condições decrescentes, ao pressionar o corpo contra
o chão perigoso em sua fragilidade, não raro, guardando perigosas surpresas. A malícia do
mundo está no seu inesperado desfecho cortante: “como a gente sofre pra tá trabalhando na
palha da cana, no sol quente, que chova, que faça sol ou, às vezes, a cana cheia de mato, cheia
de malícia” (Aguinaldo/C/M). A malícia do mundo perfaz assim a malícia do vivente que
precisa sempre saber entrar e sair, saber andar com os pés e mãos sensíveis à terra:
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a gente pensa logo no facão e os instrumento que tá na mão [..] ele não se cortar [...] quando
era no tempo que ele andava descalço [...] às vezes procurar um lugar melhor pra pisar, porque
é muitos espinhos, em toco de cana, é malícia, não pisar em cobra. (Aguinaldo/C/M).

O aspecto temporal do mundo como fundamento de muito tempo atrás torna-se
sabedoria maliciosa no “tempo de alerta mesmo, assim, de dizer mais ou menos, é a nossa vida,
a nossa história” (Aguinaldo/C/M). Tempo este que é o tempo espremido pela rotina exaustiva
que inicia antes do amanhecer: “imagina, pra um cara que acordava três horas da manhã pra
vinte pras quatro hora da manhã já tá no ponto do carro” (Aguinaldo/C/M). A malícia sente
assim o mundo com pés e mãos, mas também com os olhos: “a gente chega num lugar meio
desconfiado, olhando os movimento, tentando fazer as coisa certa” (Aguinaldo/C/M).
Isto se dá dentro e fora da palha cortante do canavial, seja neste mover-se como forma
de ver, seja em observar como forma de deslocar-se evitando deslizes perigosos:
se eu saio na rua agora, hoje, agora, ah, tô aqui conversando com você, daí eu vou, sei lá,
andar na rua, ou ando certo, porque se vacilar claro que vou cair ou vou me cortar, então, a
nossa vida realmente é um verdadeiro gomo de faca. (Aguinaldo/C/M)

A vida, embora trace o sofrimento como permanência, este não se dá de modo estático,
mas dinâmico nas suas inconstâncias maliciosas: as intensificações mútuas entre os
acontecimentos do mundo se dão na instabilidade de suas emergências aviltantes inesperadas.
A vida é sofrida como repetição de perdas como repetição de instabilidades de toda ordem:
ninguém sabe, quase sempre, o que pode advir nas passagens intersubjetivas que atravessam a
vida, nem das da natureza entremeada na palha da cana, nem das que traça o próprio vivente
que pode surpreender-se consigo mesmo como alguém perigoso. Neste território pisar é
entrever, através das imbricações de experiências histórias passadas ou atuais, as tramas das
malícias da terra. Sentindo suas tendências, inquieta-se a vida para não cair em caminhos sem
volta. Martelo descreve diversas destas situações nas quais os campos de experiência são
restringidos pelas instáveis e constantes agressões, gradativamente intensificadas: “mas no
tempo que não tinha farinha, não tinha carne, não tinha sal, comia insonso, aí eu me
emagrecendo, comendo milho, comendo jerimum, comendo feijão puro, comendo puro!21”

21

Comer puro significa comer apenas alimentos de origem vegetal, sem qualquer alimento de origem
animal. Como em Pernambuco, principalmente neste contexto sócio econômico, tanto a variedade
quanto a quantidade de alimentos deste tipo é escassa, alimentar-se somente desta qualidade de
alimentos é insuficiente, principalmente diante de uma jornada de trabalho extenuante.
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(Martelo/M/C). Tal emagrecimento da vida é presente também em um samba de Maracatu, no
qual desce o homem ao caminho das trevas:
Eu vi esse homem até/descendo o caminho da treva/da árvore tirando a erva/pra manter seu
corpo em pé/dizendo se ninguém der/ andar mais eu não aguento/Sua vida era um tormento/o
chão duro a sua cama/o mundo seu panorama e seu cobertor era o vento. (João Paulo/M)

Entre o comer puro e a fome completa só há uma solução: extrair o máximo das escassas
possibilidades mundanas, sempre em meio a severas depressões. Assim, o sofrimento ora se
alivia, ora se agrava: “aí vinha os engenho moía, veio meu pai que trazia uma garrafa de mel
(...) um mel que tinha, aí eu bebia, tomava banho na água fria do riacho, aí passava uns dias
sem comer, aí ficava mal” (Martelo/M/C). Permanecendo-se mais tempo neste espaço vazio
enfraquecido, a necessidade experimenta o mundo pelos vazios da fome. Neste ir e vir entre o
vazio da vida que deseja arrancar algo do mundo para si e o vazio da ausência da sustância da
terra, chega-se ao limite. Pela urgência, o vazio vivente extrapola novamente o fato do mundo
concreto, não em sonho, mas sim ao tentar ultrapassá-lo no próprio corpo e, diante da falta, a
própria terra converte-se em alimento: “aí a gente botemo pra comer barro. Barro! Terra! [...]
eu comi barro, comi barro, comi barro, comi barro, comi barro e depois eu disse “eu vou
morrer” (Martelo/M/C). Se a morte não veio para Martelo, veio para seus familiares: “aí
morreu a Maria, morreu a Anunciada, morreu Lurde, morreu o Antônio, minha mãe ficou
doente, doente, doente, doente, doente, de resguardo quebrado, morreu [...] aí minha mãe
quando morreu, aí eu fiquei com 10 anos, a gente sofreu” (Martelo/M/C). A perda é traçado
definitivo ampliando as lacunas da vida. A doença neste contexto não é a causa em si destas
lacunas, mas antes resultado de uma vulnerabilidade explorada ao limite pelo mundo geral. O
limite da negação mundana de uma realização vital à subjetividade, da interdição completa à
sua realização, é um acontecimento no qual atirar-se contra esta interdição é atirar-se contra si
mesmo: viver no limite é arrancar-se ao arrancar o mundo da sua própria limitação para
manter o corpo em pé, exprimindo dos traços potenciais da vida o máximo. Neste caso, equivale
dizer isto tentar tornar-se com o mundo algo impossível. Nesta escavação de si mesmo com as
mãos na terra, o corpo, em sua necessidade inflamada e febril, é o mais afiado e pontiagudo
instrumento. Com ele, corpo e terra laceram-se na mesma lâmina da urgência contra um único
limite intransponível: o da terra intragável que, nada mais é, do que o próprio limite do
estômago que não pode modificar-se para ser capaz de convertê-la em alimento. Em sua
invariável impossibilidade de continuidade de si, a capacidade subjetiva desfigura-se ao limite
em suas determinações habituais a partir da realização inviável de suas margens potenciais.
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Neste contraste entre mundo e subjetividade, mais precisamente entre a carne e a terra,
há uma intensificação aviltante à vida nas proximidades da morte. Resulta disto uma
potencialidade opaca no corpo da existência enfraquecida. Em outras palavras, a vida se lança
contra si, desfigura-se contra suas próprias limitações inscritas nas limitações objetivas do
mundo: ela devora-se para ultrapassar em si mesma o que não é possível realizar na ausência
mundana do que lhe é necessário para prosseguir. Para ultrapassar sua própria condição presa
à imanência carnal desiludida em fome lancinante, a passagem subjetivo mundana, por ser
quase inteira dor e estreiteza, só pode ser criativa desfigurando-se para além do que pode. Sem
espaço para preencher-se e ocupar o mundo, a vida retorna a si desdobrando-se, esgarçando-se
por dentro ela espalha-se na terra ao invés de conseguir erguer-se com ela. Ao enverga-se para
dentro extrapolando o estômago com a matéria intragável a subjetividade persiste com o mundo
em uma só mesmidade vazia, latejante e doente. Ao ser margem incapaz de alterar-se para além
de qualquer potencialidade de autotransformação em correlação com as impossibilidades do
mundo, ao tentar deste modo convertê-las, a subjetividade decresce perdendo-se de si em um
mundo que se acaba, irreparavelmente.
4.7

A força do riso
A cada visita testemunhei a luta de inúmeras travessias, não só das caminhadas de

Martelo, Dona Didi e de Inácio Lucindo, mas de muitos outros folgazões. Contudo, como já
assinalado, no esforço que tais travessias exigem para serem completadas, desponta um orgulho
espalhando virtudes sábias e risonhas no ar: mesmo os relatos sobre a fome proferidos por
Martelo, por exemplo, eram algumas vezes ditos em tom sorridente, por vezes como se estivesse
ali a descrever um episódio tragicômico. São estas as experiências história entremeadas em
feições revoltosas, alegres e rebeldes: uma forma de exposição da gravidade dos fatos acentuada
em saga jocosa segura de si. Neste espaço história atualiza-se esta saga dos brincadores e, entre
elas, a saga de uma vida comum ao mundo geral no sofrimento, mas também na superação.
Vivia-se no estalo do lugar onde o côco é seco! Neste estalar escuta-se também o estalo do
triunfo sobre tal secura, que lampeja encarnado em cada olhar orador. Neste duplo do estalo
entre as partes, em atrito tenaz entre as palavras, acorda, como já dito por Tindara, também a
vida dos engenhos.
O engenho então soa explícita ou implicitamente dor e morte, mas por contraste, muitas
vezes, apresenta vida e alegria. Estas, descrevem um lugar onde se aprendeu tudo que se sabe,
a brincar e a ter conhecimento na vida. Os engenhos antigos são muito confessados em loas e
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toadas de cavalo marinho, tanto como sofrimento quanto como lugar de proezas reais ou
oníricas: loas que narram do plantio da cana à feitura da água ardente, um trabalho realizado
em apenas uma semana: “Na segunda plantei cana/ na terça tava crescendo/ na quarta fiz o
engenho/ na quinta tava moendo/ na sexta fiz a cachaça/ no sábado tava na praça/ domingo eu
tava bebendo”. Loas em que homens que nascem, crescem, conquistam uma posição social e
constituem família em poucos anos de vida: “com dez eu me criei/ com quinze possuí família/
com vinte assentei praça/ me chamo seu soldado... da monarquia!”. Um Valentão que mata
inúmeras pessoas com a faca e inúmeras outras mais com a bainha: “Uma explosão que fiz em
Goianinha/ matei cinquenta com a faca/ setenta com a bainha”. De modo geral, nas poesias,
mas não nas prosas informais, o sofrimento tende a se mostrar mais rente aos fatos. Já da parte
das proezas, apresentam-se como local majoritariamente ficcional elevando exponencialmente
suas grandezas. No mundo da brincadeira a vida realizada tende a ser confessada nesta espécie
de sonho de infindas realizações virtuosas. Já a vida sofrida, nele aparece como testemunho de
suas mazelas reais.
No maracatu, por exemplo, fala-se que o certo é cantar aquilo que é verídico. Neste
critério, embora possa comparecer aspectos da vida cotidiana como notícias, nomes de lugares
entre outros, são abundantes os temas do sofrimento da vida do mundo geral. Sobre estes versos,
se verão exemplos mais adiante. Há, contudo, outro critério em contraste com este, no qual
deve-se saber mentir, inventar história. É exatamente neste momento, que tende a emergir as
proezas incríveis ao falar de uma vida realizada. Em disputa com mestre Dedinha de AraçoiabaPE, conhecido como “o Roberto Carlos do Maracatu Rural” (Barachinha/M), mestre João
Paulo canta:
“Ô Dedinha em minha casa/ tem água limpa e cheirosa/ um jardim cheio de rosa/ tem uma
muralha alta/ um portão feito de prata/ com maçaneta de ouro/ e um tapete de couro/ e você
nem imagina/ mandei buscar na argentina/ um maquinário importado/ tô dentro do meu
reinado/ e o telefone tocando/ e o computador somando as pisa que já tenho dado” (João
Paulo/M)

Seja em confissão poética ou em prosa, não impera apenas uma relativização do
sofrimento, nem mesmo uma anulação daquilo que ele foi e é como fato. Se o fato se extrapola
naquilo que, nele, configura-se como realização existencial, tal realização advém como triunfo
saliente no enfrentamento das dores infligidas pelo mundo. Entre os fatos dramáticos do sofrer,
os fatos virtuosos das realizações e as experiências história do sonho, há contrastes mútuos e
contingentes, mas que tendem a realçar a vida com valor, beleza e capacidade. Este realce não
seria o de um desenho no interior daquilo que melhor define-se com o contraste – a dimensão
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realizada da vida –, mas, mesmo quando o desenho expõe o sofrimento, este, como imagem,
vibra intensidades triunfantes, alegres ou guerreiras: mesmo o sofrimento tende a vibrar como
beleza, como uma vida de tristeza e ilusão que dá em qualquer coração. De certo, algumas
dimensões do sofrer escondem-se e, a depender do estilo da passagem intersubjetiva em curso,
a experiência-história se oculta em uma face indiferente de palavras rasantes e fugidias, não
raro, para piadas ou assuntos outros: quando o sofrer é convidado a vir como único protagonista
cru e soberano, é tendência ele desaparecer no silêncio.
Por outro lado, nesta contingência entre histórias realizadas ou sofredoras, intensificamse mutuamente o sofrer e o realizar-se naquilo que eles são: dor, luta e conquista. No limite e
implicitamente, no outro extremo da fuga há orgulho e sofrimento fundindo-se no projetar
autovalorativo do contador: tanto no brincar como no cotidiano, de alguma forma, a realização
da vida triunfa em intensidades de beleza e valor, excedendo sempre seu fato “puro”.
Predominando a contingência que transita nos contrastes entre as singularidades do sofrer e do
conquistar se produz realces da vida, no limite, amplificados em ficção: foi muito comum,
quando estava sendo levado por um folgazão para a casa de outro para fazer uma entrevista,
escutar a seguinte frase por parte do primeiro, acompanhada de risos: “agora eu vou sair, assim
ele fica à vontade para contar as mentiras dele tranquilo”. É assim, em brincadeira um tanto
verdadeira e um tanto falsa que cada brincador se refere à entrevista de um outro: contar
experiências história é um tanto contar mentiras, cantar e fazer poesia, mas um tanto contar
verdades doloridas também.
Entrecruzam-se assim conquistas e perdas em mentiras confessadas prevalecendo o riso
virtuoso como desfecho de cada capítulo. Por vezes, tal confessar se dá como passagem
desviante de um sofrimento mais profundo, mas tal desvio simultaneamente não deixa de ser o
traço de sua presença a dobrar as curvas contrastando outras histórias. Diante de um casal que
conta a experiência profundamente triste da perda de um parente muito próximo – assassinado
por ter se envolvido com “aquilo que não presta” –, repentinamente, a esposa levanta e diz:
“mas é aquela história, quem não toma conselho, morre de cu vermelho!”. Ela, o marido e todos
os amigos presentes desfazem juntos a “atmosfera pesada” em gargalhadas. Subitamente a
conversa revigora-se de si mesma, mas não a partir de uma circunstância abismal em tristeza:
antes deste assunto vir à tona, a prosa estava a todo momento contrastando brincadeiras, piadas
e assuntos ricos em sorrisos. Portanto, este impulso repentino, para fora da tristeza protagonista
situacionalmente, ao proferir uma lição séria, trágica, mas cômica sobre a vida, surgiu por
contraste com outra força afetiva que ali perdurava implícita: uma tessitura afetiva que era
atualizada ora ou outra, entre assuntos mais sérios, atravessando a trama do encontro no sentido
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oposto à definição da vida como mesmidade triste. O assunto do sofrimento não foi então
deixado para trás, mas repentinamente convertido em seu sentido, atualizando os contrastes
desta tessitura mais abrangente a perpassar a todos. Subjacente em potencial, a alegria
atualizada durante toda a experiência-história da visita, não estava completamente ausente em
nenhum momento, mas latente, manteve-se capaz de preencher novo desfecho sorridente,
contudo, sem deixar de oferecer uma grave reflexão sobre as relações de aconselhamento diante
de uma vida perigosa. Nos trechos que perpassam as prosas até as poesias, em diferentes
gradações, os acontecimentos e fatos do mundo intensificam-se neste sentido, crescente à vida
atual: trata-se de uma força que se mobiliza no contraste com o próprio sofrer, revertendo-o em
suas vibrações resultantes na sua própria definição, intensidade e sentido. Este contraste
existencial, em determinadas circunstâncias, pode realçar-se em suas margens guerreiras e
alegres. Caso triste, suas margens em beleza e proeza igualmente tendem a vibrar, desdobrando
assim novas passagens intersubjetivas, consequentemente novas reflexões, tematizações e
saberes por elas suscitadas, entretanto estes últimos também se mostram capazes de incidir
sobre as mesmas, de modo a alterá-las.
Neste contraste se produz uma curva da vida alternativa ao que o sofrer costuma apontar
como desfecho: um potencial que lhe é implícito enquanto a vida, apesar dele, continua. Assim,
esta intensificação contrária à vida sofrida, mas dada nela própria, não é apenas mero manejo
de estados afetivos circunstanciais. Não é apenas distração, mas uma forma de fazer a vida dar
mais de si a cada instante em que o mundo lhe decresce, seja como advertência, seja como
possibilidade. Sorrir é, neste caso, uma forma de relacionar-se com a dor de modo a não
necessariamente ignorá-la, mas sim uma forma de tematizá-la, de encará-la, elaborá-la e refletir
a seu respeito. Contudo, o riso se firma com mais força no aqui e agora da vida, que parece ser
mesmo o único lugar mais intenso e proveitoso: “eu gosto de tá brincando, eu gosto de tá
soltando uma piadinha com um, uma piadinha com outro, isso me deixa ser mais feliz, pra mim
me faz viver mais, eu posso até morrer amanhã ou daqui a pouco” (Aguinaldo/M/C). É neste
aumento da vida que, como visto em seção anterior, a experiência-história desvia-se da morte.
Há neste acontecimento uma luta travada pelo riso que toma parte no esforço cotidiano da
superação das adversidades. Assim, o esforço descomunal do corte da cana não colide com a
brincadeira a cada golpe de facão, mas fortalece a vida alterando passivo ativamente o quanto
possível aquilo que, neste mesmo serviço, a violenta e diminui. Conforme muitos relatam, a
brincadeira no canavial é uma forma de tornar o serviço mais fácil, mesmo ele mantendo-se
pesado, pode ainda assim ser um pouco mais leve. Entretanto, é uma leveza que emerge da
força sensível a si mesma e ao mundo, que desloca sua estruturação aviltante em plano
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significativo afetivo, potencializando-se. Ela não se deixa abater por este mundo,
correlativamente, não deixando-se experimentar a si mesmo negativamente. Quando estratégica
ou mesmo espontaneamente desestabiliza, subjetiva e intersubjetivamente, as formas com as
quais as factualidades da vida operam afetivamente, segundo o mundo geral, abrem espaço
para o riso, o saber e o futuro. Embora seja aí essencial atualizar esta forma de contrasensibilidade à vida, ainda assim, e por outro lado, o quanto também não se deixa de atualizar
fatos e afecções, ou até mesmo aquilo que é próprio ao mundo aviltante? O quanto não se
deixam outras regiões insensíveis a determinadas faces subjetivas e factuais deste sofrer? O
quanto esta estratégia sensível não esconde mais do que percebe e almeja tramar esconder? É
algo que merece uma longa e cuidadosa investigação, a qual não se poderá desenvolver neste
momento.
4.8

A contra-vulnerabilidade social
A ação de extrair a erva e manter-se em pé, também é efetiva nas dimensões sociais,

simbólicas e valorativas. Nelas a pessoa define-se nos contrastes com as malhas do mundo
geral. Este último, delineia as saliências invariantes, depressivas, de uma subjetividade
vulnerável e aviltada, até mesmo humilhada. Esta passagem intersubjetiva é, desta forma,
sensível à ausência do reconhecimento social mais amplo. Nota-se isto, por exemplo, nas
poesias verídicas sobre o povo trabalhador da Zona da Mata Norte de Pernambuco:
Eu quero falar da vida/ do pobre homem do campo/ que trabalha de ficar pampo22/ feito uma
fera ferida/ luta pela própria vida/ morre nunca pega a fama/ vive tolado na lama/ o saco é sua
maleta/ a foice sua caneta/ a enxada o seu diploma. (João Paulo/M)

Nesta dimensão moral em que se sofre sempre um golpe severo ao suportar as agressões
maliciosas do mundo, há uma invisibilidade persistente: morre e nunca leva a fama.
Permanência esta que é atualizada a cada exposição ao sol ou chuva no trabalho, aos roubos e
repreensões física e moralmente violentas e na fome.
Este aviltamento se dá, principalmente, como usurpação e negação das possibilidades
de valoração intersubjetivas do vivente, da própria vida e daquilo que ela produz: muitas vezes
a gente é tratado como animal. Em outras palavras, há uma invisibilidade intersubjetiva que
comprime a vida do trabalhador, na qual o vivente não experimenta a si mesmo, aos olhos do
22

Segundo Mestre João Paulo, “pampo” é o nome de uma doença em que a pele se “desbota”
gradativamente”.
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mundo geral, de forma valorada. Nesta ausência de tramas favoráveis à sua valoração, na qual
ele não aparece, e se vê excluído, há uma insensibilidade mundana à sua existência para além
daquilo que ela oferece como força de trabalho e, em contra partida, uma sensibilidade ao lucro
que delas pode advir. Resulta disto uma existência excluída do mundo e do produto que ela
provê: nada neste mundo veicula a singularidade e valor daquele que produz.
Entretanto, evidencia-se mesmo nestes versos verídicos uma trama inversa à trama do
mundo. Desta forma, em sentido mais largo, a trama é paradoxal, pois nela interpenetram-se
sensibilidades e insensibilidades, violências e cuidados, olhares sensíveis e insensíveis, porém,
quase sempre, aviltantes quando oriundos do mundo geral. Assim, nas passagens
intersubjetivas mais próprias ao mundo do brincador, a vida surge como valor naquilo que na
realidade do mundo geral não o é. A tessitura do plano verídico do mundo – desvalor, violência
e morte – aparece em sentido oposto a tessitura do plano verídico do brincador – triunfo, vida
e força. Este último perfaz nas margens do sofrer o reconhecimento das capacidades subjetivas
nele efetivas e, consequentemente, seu valor social: a foice torna-se caneta, a enxada torna-se
diploma. Desta forma, os significados sociais mais amplos negados ao povo, são incorporados
de modo a reconstituir inventivamente, por contraste, o que lhe foi usurpado: se o mundo geral
o efetiva de modo a definir uma vida sofrida invisível, a subjetividade do brincador o tece em
saliência vibrante de seu valor e capacidade excluídas, agora visibilizadas pelas próprias mãos.
Não se trata apenas de se apropriar das palavras, mas de operá-las a partir do que, nas suas
próprias potencialidades aviltantes, é saber, capacidade e potencialidade subjetivas em ação
atual-historial.
O poeta ou mestre de apito do maracatu rural sabe que este é um ponto sensível para o
público e os demais folgazões durante uma sambada, ensaio ou carnaval. Mestre Barachinha
do Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires-PE, relata diversas circunstâncias nas quais ele
faz versos de modo a gostar “de fazer umas coisinha assim pra mexer com o público”
(Barachinha/M). Barachinha relata uma ocasião em que estava cantando em um ambiente com
muita fumaça, oriunda das churrasqueiras em pequeno espaço disponível para o samba.
Notando o incomodo compartilhado entre os demais folgazões, ele conta: “aí povo assando um
churrasco lá, era um fumaceiro que tava agoniando a gente cantando lá [...] eu olhei assim,
comecei a olhar pra cima assim, aí eu vi as coisa, percebi o que tinha no terreiro”
(Barachinha/M). Perceber o terreiro neste exemplo, não se dá só em função de falar sobre as
caraterísticas de seus objetos, mas do tecido circunstancial do qual eles são parte e, o mais
importante, o que nisto há de potencial para mexer com o povo. Realçar com rima e melodia
adequadas este espaço, se dá como forma de mobilizar suas tessituras de modo estrategicamente
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sensível. Por contraste não raro ambíguo, entre o incomodo, a graça e a persistência, as margens
potenciais em motivação e valor, mexem com o povo, mas, antes, aquele já foi mexido por este
último em suas disposições afetivas, tecendo afetivo passivamente com elas sua tática na
melodia das palavras:
já percebi no terreiro esse povo acolhedor/ gambiarra, refletor/ barraca, tenda e sombreiro/
mas o maior desespero/ é quando o fumaceiro passa/ mas não vou perder a graça/ porque já é
meu costume chegar cheirando a perfume e sair fedendo a fumaça. (Barachinha/M).

Através destas margens de tal passagem intersubjetiva, assim como nas entrevistas com
os folgazões, há uma valoração como abertura de possibilidades poéticas e sociais no samba,
liberando novas potencialidades a partir de valores ali circulantes. Portanto pós este verso, o
público e os sambadores reagem e, o poeta e sua poesia, assim como o ânimo de todos,
engrandece em valor e apreciação. Outro exemplo interessante é o relativo à famosa poeira,
símbolo das dificuldades, desgaste e cansaço ao brincar uma noite inteira, mas também símbolo
da persistência e capacidade do brincador: para ser folgazão de verdade, tem que passar muita
noite na poeira!! Ao entrever uma sambada com ar empoeirado em demasia, Barachinha então
bota poesia no verso, equivale dizer, mexe com o povo: "vi transformar a poeira em maquiagem
pra arte/ que essa poeira faz parte’ [...] a poesia tá aí, transformei a poeira em maquiagem pra
arte” (Barachinha/M).
De forma sucinta, a palavra e o acontecimento costumeiramente de desvalor social,
passam a ser convertidos a partir do que neles já é margem efetiva, suscetível ao ânimo e valor
para o brincar. Por outro lado, se observarmos as palavras ou símbolos sociais, apenas em seus
sentidos objetivos, dentro e fora do terreiro, surge uma contingência situacional ambígua: um
mesmo signo social pode ora aparecer como sinal de valor ou desvalor a depender da trama em
jogo. Se por um lado o diploma e a caneta aparecem como formas de sinalizar o valor do
trabalho braçal, por outro podem aparecer como alheios ao mesmo na própria trama do
brincador: “aí ficava lá os professores, o pessoal da alta sociedade, tudo bebendo assim, uns
torcendo por Dedinha, outros por mim” (João Paulo/M). Porém, nota-se: alheios, mas não
necessária ou completamente efetivos como desvaloração. Assim, a presença diplomada se
mostra na trama do samba com seus significados e sujeitos “originais”, mas como margem para
valoração efetiva da arte do brincador.
Assim, o significado original daquilo que outrora é desvaloração ao brincador por parte
do mundo diplomado, entrecruza-se com o que, nesta circunstância, pode vir a se dar como
valoração potencial: a apreciação oriunda da alta sociedade. Embora traga sinais de valor social
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alheios ao folgazão – nos quais ele não se vê –, agora são, estratégica ou espontaneamente,
mantidos em seu lugar dominante. Porém, devido a uma circunstância diversa produzida pela
brincadeira, invertidos em seu sentido: a posição, no contraste intersubjetivo da apreciação e
das palavras, abre tessituras agora susceptíveis à valoração oriunda da alta sociedade. Portanto,
há sempre uma tessitura de margens intersubjetivas que pode mudar, converter ou reafirmar
significados e certos atos sociais: assim ocorrendo, efetivam-se a já descrita, em variadas seções
anteriores, as passagens intersubjetivas como transformação afetivo significativa de uma dada
circunstância. Entretanto, esta reversibilidade de sinais e valores, como visto, não é somente
fruto das circunstâncias do mundo: com elas, o brincador sabiamente trama entrevisões a partir
das tessituras da sustância do trabalho e do andar, extraindo da árvore a erva para manter-se
em pé.
Como exemplo, observam-se também outras reversibilidades importantes, não raro
cotidianamente espontâneas: dentro e fora da brincadeira, se diz que uma pessoa é inteligente,
quando ela consegue resolver situações concretas e práticas, desde conflitos comunitários ou
interpessoais, desafios, tarefas manuais até o próprio brincar: “agora, são todos inteligentes,
aprenderam logo” (Tindara/M/C). A inteligência, que no mundo geral é privilégio de quem é
estudado, é negativa tanto nas falas do mundo geral – se não estudar, vai trabalhar na cana de
açúcar – como até mesmo entre alguns folgazões – “fica trabalhando só na cana quem não tem
inteligência”. Entretanto, esta mesma palavra, variando a conjuntura da trama, valora
exatamente aquilo que desvalora em outro momento. Nas brincadeiras aqui pesquisadas, isso
não é diferente: “o cabra não tem inteligência, aí não se defende daquilo ali, né?” (João
Pererê/M). Nesta efetividade, ergue-se tal autovaloração pessoal e comunitária, pois
inteligência ecoa solução, produção, aquisição, vantagem ou escape criativos, seja das malícias
da brincadeira, seja das malícias do mundo.
Isto se dá por exemplo ao se dizer que alguém aprende rápido a fazer alguma amarração,
dobra ou costura em alguma fantasia, resolvendo uma pendência ou um problema, por exemplo,
às vésperas apressadas do carnaval. Diz-se então que esta pessoa é inteligente: a inteligência se
manifesta e é colocada à prova na agilidade do aprender, do fazer, do produzir ou solucionar
cotidianos. É exatamente aqui que o estatuto acadêmico e social “elevado”, tal como apareceu
valorativamente ao folgazão na trama com o povo de fora, cai na contramão: pesquisadores,
artistas entre outros oriundos de algum canto do mundo geral, são alvo de graças e piadas
desqualificantes, correlativamente, qualificantes ao folgazão. Claro, tal desqualificação na
maioria das vezes é lúdica e amigável, mas traça um território valorativamente inverso ao do
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mundo geral, favorável ao folgazão: “tá vendo? Vocês têm diploma da faculdade, e não sabem
nem o que é isso!? Como é que pode?!”.
Situações assim podem ocorrer de diversas formas e circunstâncias, com relação ao
aprendizado das brincadeiras, entre outros. Em todo caso, nota-se que o sentido da contingência
dos contrastes intersubjetivos entre o significado social vivido de uma palavra ou ação, e a sua
trama contextual, estão sempre a reinventar passivamente uma tessitura afetiva. Neste contraste
afetivo de significações, a contingência faz emergir uma aparição valorada do vivente realçando
a grandeza de suas ações e de seu mundo: portanto, a dimensão estratégica é ela mesma, em
sua sensibilidade, contingenciada contingenciante intersubjetivamente. Martelo por exemplo,
diz inúmeras vezes saber incontáveis histórias sem ter estudado, enquanto eu, ao ser intimado
para contar uma boa história, me percebo destituído de tal oralidade, emergindo meu estudo
acadêmico em desvantagem nos contrastes delineados pelo brincador: “como pode você ter
estudo, ler tantos livros e não saber contar uma história dessa?!”, ele diz. Isto ganha notável
proporção, quando se percebe que contar história não é apenas narrar uma sequência de fatos e
acontecimentos, mas é uma forma de conhecimento complexa, de variadas dimensões, pois
torna possíveis as tramas importantes para a vida. Por outro lado, de súbito, Martelo passa a
exibir o orgulho que sente em ser admirado, procurado e requisitado pelo povo de fora: povo
do teatro, da dança, da arte e da universidade, sempre mostrando variadas fotos, contando sobre
variadas viagens e trabalhos com eles realizados. É neste ponto que vemos zonas afetivo
valorativas, em cada passagem intersubjetiva, paradoxais: as alterações dos significados sociais
de palavras ou termos do mundo geral, podem alterar sua dinâmica valorativa aviltante em
plano afetivo, porém mantendo ou não suas significações hegemônicas. O que se mostra como
sentido desta dinâmica é uma abertura concreta de espaços existencialmente alternativos, mas
não necessariamente desfigurando seus significados normativos em plano objetivo, mas antes
em plano inter afetivo. A contra-valoração, é estruturalmente correspondente à mobilização
de tramas mundanas para favorecer novas aberturas concretas à vida, a novas possibilidades
de realização, conforme ocorre com as próprias entrevistas. Assim, o plano social objetivo da
norma das palavras é, estratégica ou mais ou menos espontaneamente, tornado secundário ou
por vezes indiferente, o que fala é seu sentido concreto favorável, intersubjetivo, contextual e
singular.
Destaca-se então, nesta dinâmica, uma intensificação de sensibilidades alternativas às
aviltantes, todas a compor um relevo de forças intersubjetivas imanentes aos signos sociais
“mais altos”. Entretanto esta intensificação não é imóvel, embora em algum nível seja sempre
mais ou menos latente como disposição afetiva: ela não oscila somente em grau de intensidade,
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mas descentraliza contextualmente a trama objetiva de significados a partir de sua tessitura de
afecções significantes. Entretanto trama-se estratégica, sensível ou ativo passiva e
concomitantemente esta última: o vivente contra-vulnerável se contra expõe afetivamente, não
ao que nesta trama é aviltamento, mas nos seus entremeios, ao que nela é margem à realização
favorável, uma rasteira desconcertante ao mundo. Neste caso, valor, admiração,
reconhecimento e possibilidade de novas realizações, são desobstruídas. Para tanto, somente
como contingência, instabilidade e ambiguidade, pode-se mudar as formas de vínculo afetivosignificativo operantes. É possível assim desdobrar – sensibilizar ou dar no coração – novas
margens nas tessituras da própria trama aviltante. Em outras palavras, desestabilizando as
posições intersubjetivas desfavoráveis, no limite, sensibilizando o outro circunstancialmente,
pode obter dele um olhar àquilo que lhe é próprio e singular: gente com interesse em ouvir
história, porque a gente gosta é disso. A contingência do folgazão é igualmente oposta à
contingência própria as malícias aviltantes do mundo: ela não se dá como instabilidade
favorável às margens aviltantes à vida – o trabalhador sempre leva a pior –, mas sim como
instabilidade favorável, o quanto possível, às margens para a intensificação expansiva da vida
como possibilidade, valor e saber – a força do riso. Entretanto, esta intensificação não
necessariamente obedece a lógicas prescritas socialmente, sejam elas hegemônicas ou até
mesmo alternativas, dando a ver mais uma vez uma estratégia sensível desestruturante,
contingenciante contingenciada. Mas o seu sentido tende de modo determinante para o que elas
podem realizar, a curto ou longo prazo, na vida concreta. Claro, que a amplitude desta
contingência valorativo social tem limites morais até certo ponto bem demarcados, mas por
outro lado é bem versátil.
É neste sentido que se manifesta uma contra-contingência ao mundo como tecido
imanente da sua própria instabilidade aviltante: o mundo cheio de malícia. Nos contornos desta
mesma negação delineiam-se os traços de capacidades e potencialidades subjetivas próprias à
existência, um contraste no qual o mundo tende a não estar ausente naquilo que é – sofrimento
–, mas também de modo constantemente redefinido na emergência das margens intersubjetivas
expansivas à vida e seus próprios contornos estruturais. A partir delas desdobra-se a
manifestação de uma experiência-história que luta e recusa a mostrar-se, a sentir-se como
desvalia e ausência de abertura de novas possibilidades sociais: em outras palavras, ela recusa
morrer, persistindo criativamente como força, a forjar sua continuidade a cada pequena
reversibilidade do riso, do valor e do triunfo. Reinventando o seu sofrer, ela também exibe o
que, nele, é vida capaz operante e em ação efetiva no mundo.
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Este é processo efetivo quando, por exemplo, se bota poesia no verso ou na vida vivida,
quando se mexe com o povo ou quando se mobilizam tessituras favoráveis na trama situacional
em jogo. A vida mostra-se em seu sofrer inteligente, atualizando sua capacidade de, ao ser uma
vida de tristeza e ilusão, dar em qualquer coração e abrir novos caminhos. Esta complexa
tessitura é configurada nos contrastes interpenetrantes entre as malhas da vulnerabilidade à
vida. Nela, as margens do sofrimento e da realização são uma só e mesma margem efetiva em
um acontecimento concreto. Duplamente potencial e não raro ambígua a depender da trama
mundana em jogo, as malicias do mundo são também, frequentemente, as malícias dos viventes,
folgazões ou não. Por outro lado, o sentido de seu potencial, depende também da forma como
o vivente nela sente, percebe, se posiciona, reflete e age. Exatamente neste entre deste
acontecimento é que, diante do inesperado mundano cortante, sensibilizado à dor, pressionado
contra o gomo da faca, o sujeito emerge em contra-sensibilidade. Com ela reequilibra-se a
partir daquilo que é também próprio deste mundo, mas não redutível a ele, embora o seja sempre
constrangido a ser em sua tessitura pessoal.23 Com sua história, seus feitos e sua inteligência
ergue-se o folgazão a partir do que, no sofrer, ainda persiste como potencialidade, naquilo que
é entrevisto como possibilidade: uma vulnerabilidade à vida, contra-vulnerabilidade à morte,
já vislumbrada no horizonte emergindo como parte da própria manifestação do brincar.
No plano intersubjetivo efetivo das palavras e símbolos, se elas variam em significação
e posição, há, contudo, uma invariante: em todas as suas contingências, a subjetividade se altera
ao alterar o jogo de valores de modo a atualizar suas formas de autovaloração. Sendo força,
igualmente é sensibilidade e, neste sentido, a desestabilização estratégica ou espontânea destas
intersubjetividades significantes, abre novas regiões imanentes de uma experimentação de si
que já estava de fundo efetiva. Do mesmo modo ocorre na força do riso que reverte a dor ao
abrir novo espaço de sensibilidades, perspectivas e possibilidades da vida que não a exclui, mas
a reinventa revelando outras dimensões de sua veracidade, de seu mundo e história: deste modo
ela incide sensivelmente sobre as estratégias que, por sua vez e nesta mesma sensibilidade,
temporalmente ou imediatamente, incide sobre elas, alterando-as. No plano deste jogo
existencial de liberação de perspicácias sensíveis, o folgazão abre então espaços existenciais
em plano imanente-transcendente, intersubjetivamente favoráveis. Naquilo que, neste, se
manifesta correlativamente para ele e para o outro como vida potencial, a contradesqualificação deste outro, portanto também de mim, não diminui, exclui ou invisibiliza: ela
23

Seria de enorme importância indagar se, até que ponto, tal dinâmica, ao superar o sofrer, também não
o naturaliza e ainda assim reproduz aviltamentos próprios ao mundo geral. Por outro lado, tal tarefa
demandaria uma investigação a parte que se desviaria do objetivo da presente pesquisa.
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me provoca a ver, agir e sentir o mundo de outro modo, ela me atinge por outros contrastes,
salientando lugares até então desapercebidos, tanto próprios a mim, ao meu mundo, como ao
mundo do outro e a ele próprio, já apreendido afetivamente.
Claro, é preciso estar disponível, sensível de modo autocrítico e reflexivo. Esta
desqualificação lúdica e desestabilizadora é gradativa e temporal, portanto da ordem do
convívio cotidiano. Entretanto ela é diversa da desqualificação do mundo geral, mesmo quando
em acordo com seus valores hegemônicos, pois convidativa e não completamente excludente
ao outro: exige a sua diferença como contraste, porém sem necessariamente coagi-la para que
esta última se iguale a ela. Sendo diversificante intersubjetivamente, tanto em plano atual como
historial, ela movimenta tramas e tessituras. Para tanto, ela é antes expressiva e sensibilizante:
ela dá no outro e abre um mundo intersubjetivamente alternativo do qual, se estivermos, a cada
passo dado nesse com interesse – um dos maiores fundamentos para o brincar –, tanto o
testemunhamos como recebemos dele novos saberes. Através deles a nossa existência, a partir
daí, passa a não ser mais a mesma, pois se desenrola em transformação mesmo antes de nos
darmos conta. Igualmente, assim está sensível o folgazão. Em algum nível ele não rejeita nosso
mundo: o incorpora, desdobrando-se com ele a multiplicar passagens intersubjetivas efetivas e
possíveis. Desta forma, há uma sensibilização recíproca, tanto efetiva naquele que é contrasensível, como naquele que é contra sensibilizado: desestabilizado em seus valores, disposições
e modos de ver, ele sempre é provocado neste sentido, indiretamente. Algo que despontou nas
próprias entrevistas como o descrito contraste entre entrevistador, entrevistado e mundo: seu
espaço história também se dá como um espaço alternativo próprio ao folgazão. Trata-se,
portanto, de uma forma de desestabilização alternativamente valorativa: contrária às
intersubjetividades aviltantes do mundo, pois não necessária ou completamente comprime,
nega e invisibiliza os outros ao realçar a si. Assim ela potencializa estrategicamente acordos
e trocas, abrindo novos espaços ao reinventar afetivamente as palavras e as relações sociais
nas quais elas se manifestam.
4.9

A contra-potencialidade da experiência-história da brincadeira
Nessa encruzilhada entre a experiência-história das brincadeiras e a da vida dos

folgazões, é possível entrever uma trama em comum. Segundo Nenê Modesto, mestre caboclo
do Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires (PE), a brincadeira nos tempos da ignorância,
vinha do “orgulho e a inveja de outro caboclo, que nem eu falei, se tivesse outro caboclo
crescendo no município no lugar dele, outro caboclo bom, ele procurava acabar com ele, quer
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dizer que ele tava com inveja desse caboclo!” (Nenê Modesto/M). O termo tempo da
ignorância, segundo os brincadores, é aquele em que se saía para brincar e não sabia se voltava
vivo ou se voltava morto. Esse orgulho invejoso também é descrito por Tindara como oriundo
da violência e revolta do tempo da escravidão: “o princípio da ignorância veio do pé do
escravo. Quando ele saiu do lado de dentro a gente saiu com uma mão aqui e mais revoltado
que tudo” (Tindara/M). Martelo, como vimos, não deixou de indicar as relações entre a vida
sofrida e a brincadeira ao optar deliberadamente começar por aquela, ao responder sobre como
principiou a brincar.
Mestre Barachinha também é enfático sobre a motivação do folgazão atual, intimamente
ligada com sua vida sofrida:
tem que ter um significado daquilo ali, a gente tem que ver porque que aquilo ali tá existindo,
porque é que essa cultura, esse povo sofrido, sem condições, bota um Maracatu desse na rua,
então, ali existe muita vontade, muito amor, muita loucura. (Barachinha/M)

Entretanto, essa motivação é configurada também a partir de um passado que nela se
atualiza: “essa força do Maracatu de hoje ainda é sintoma do passado, ainda, é por conta das
história que os de hoje ouviu do passado mesmo, é muita raça botar um Maracatu na rua hoje.”
(Barachinha/M). Aguinaldo também marca essa passagem ao discorrer sobre a condição dos
folgazões e seus esforços para aprender e brincar: “pessoa de lavoura branca, pessoa que
trabalha na cana, mesmo de carteira assinada, são essas pessoas sofrido que leva chuva sol e
sereno” (Aguinaldo/M/C). Mas, também, quando diz que acredita que as figuras do Cavalo
Marinho são aquelas pessoas do passado, dos tempo antigo, ressoando com as palavras de
Tindara: “sabe por que? Desde pequeno ouvi isso dos meus bisavós: “o meu pai que cavou o
terreiro pra fazer aqui. Então, todos eles dizem isso, o que ouviram o outro dizer, escutaram
um dia, mas eu acho bonito” (Tindara/M/C). Ao que Tindara prossegue marcando o drama das
brincadeiras e suas figuras, um drama do passado, mas também da atualidade da brincadeira.
Na intersecção entre as duas é que surge o drama maior:
era um drama, porque na realidade ninguém sabia, ali tá o drama novamente pra quem sabe é
o drama maior, porque aquele pessoal que tá aqui é o mesmo que tava lá. E com aquilo ali eu
fui decorando e botando na cabeça que é a realidade. (Tindara/M/C)

Temporalidade essa que também é mítica e religiosa, na qual os folgazões têm seus
alcances temporais múltiplos que perfazem uma tessitura de passagens intersubjetivas
complexa, interpenetrando o brincar, o viver e o passado para além dos fatos. A vida sofrida
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novamente advém aí com força, nesse intercruzamento de tempos, sendo presença crucial. Já
vimos que a brincadeira não só fala muito sobre o sofrimento, mas evoca muitas vezes, direta
ou indiretamente, as pessoas e o tempo da escravidão. Luiz Caboclo, por exemplo, quando
criança, já ouvia as primeiras histórias de seu tio: “Maracatu começou numa tristeza misturado
com violência” (Luiz Caboclo/M). Isso não é exclusivo do começo histórico, mas também
presente na vida atual dos folgazões “que são aqueles povo sofrido da lavoura branca”. Não
raro, isso também marca o plano religioso próprio ao preparo do brincar para proteger e abrir
caminhos aos folgazões: muitas entidades, assim como os antepassados do tempo da
escravidão, têm suas experiências-histórias sofridas, porém, sábias, astuciosas e fortes. As
pombas giras, exus e ciganas comparecem descritas da seguinte forma: “mas é uma
encruzilhada, a pomba-gira está ali, uma mulher que foi morreu esfaqueada no cabaré,
entendeu? Tomando cerveja” (Luiz Caboclo/M).
As brincadeiras têm, portanto, uma ligação espiritual muito forte, múltipla, se observada
pelo ponto de vista de suas matrizes étnicas e culturais. Nas palavras de um dos principais
folgazões, figureiro do Cavalo Marinho Estrela de Ouro de Condado (PE), Fábio Soares: “eu
acredito que há uma ligação que as pessoas deixam de falar isso, uma ligação espiritual com
o brinquedo” (Fábio/C). Embora Fábio não tenha discorrido muito sobre as tramas mais
internas a tal ligação, ela fica entre o extrapolar a dimensão geracional familiar – “não tem a
ver com este negócio de pai para filho” (Fábio/C) –, mas que delimita bem seu campo
geográfico, histórico e cultural, apontando para uma consanguinidade mais ampla, porém, nesse
aspecto delimitada: “porque quanto mais pessoas de fora entram no brinquedo, a energia do
brinquedo some, a corporalidade do brinquedo some, o sentido do brinquedo some” (Fábio/C).
E é nesse ponto delimitado, sem entrar na possível controvérsia sobre se o povo de fora poderia
realizar ou não tais ligações, certamente perpassadas por questões políticas, sociais e
comerciais, segundo o próprio Fábio adverte, que a vida sofrida novamente comparece,
religiosa, cultural e socialmente delimitada.
Em direção à experiência-história das próprias brincadeiras no tempo da escravidão,
pelo ângulo histórico, Luís Caboclo prossegue descrevendo como surge o Maracatu, advindo
do cansaço extremo do trabalho escravo:
trabalhando no engenho moendo para fazer açúcar [...]eles tinham àquela hora de descanso
tudo já lascado de trabalhar, carregando cana no espinhaço para botar na moenda [...] aí eles
começavam a bater com pedaço de pau [...] um cantava uma loa. (Luiz Caboclo/M)
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Isso contrasta com o cotidiano vivido da grande maioria dos folgazões entrevistados,
que convertiam o descanso do cansaço extremo em força a virar noites brincando, mesmo tendo
que trabalhar duro no dia seguinte. O cavalo marinho, vez ou outra, também surge como
“brincadeira de nêgo do tempo da senzala” (Martelo/M/C). Da capoeira, é quase óbvio dizer
que sua experiência-história dispõe da mesma trama na qual o negro resiste e se tresmalha no
mundo opressor, dança e canta para amaciar o trabalho pesado, é ambíguo e imprevisível ou
ferrenho opositor ao colonizador.
Porém, de uma forma ou de outra, há um lugar presente de modo extensivo nas
experiências-histórias dessas manifestações: os engenhos, seus caminhos e encruzilhadas. Seja
como lugar de realização do cavalo marinho de outrora, seja como lugar de passagem dos
maracatus no tempo da ignorância, ou ainda nas loas de figureiros, ele é presença
constantemente evocada. Abordemos, então, uma versão da experiência-história dos engenhos.
Tindara relata com tenacidade, estende seu antebraço e, sobre suas veias, ao bater nelas com a
palma da mão, diz: “então, o Negro tem no seu sangue, nos seus braços, nos seus espinhaço,
no suor do seu rosto a história brasileira! O engrandecimento do Brasil! O Negro! E o
Engenho! O Engenho, ele tem tudo a ver!!” (Tindara/M/C). Tindara fala sobre o orgulho que o
Negro, mesmo na contramão violenta da negação desvalorizadora, tem: ele orgulha-se de si
enquanto descendente verdadeiramente responsável pelo engrandecimento do Brasil. Assim,
segundo Tindara, o Negro carrega em seu corpo sua história, na qual este sangue derrama-se ao
sofrer e, não raro, ao morrer.
Destacam-se, então, as tramas autovalorativas do folgazão nessa experiência-história do
engrandecimento do Brasil no próprio tecido estratégico sensível da entrevista. Nos gestos de
Tindara é possível testemunhar o correr pelo interior das veias do Negro a história de outrora,
simultaneamente o engenho acordar e a vida despertar como história no folgazão contador:
como viu-se nos relatos do próprio Tindara em seção anterior, este é o sentido de sua experiência
em dar palestra. Nos contrastes com a morte e a violência, faz realçar a luta, a força e seus
valores próprios ao negro, o passado umedece discretamente seus olhos, enquanto destaca a
história circulante no sangue de suas veias. Tal engrandecimento, segundo Tindara, advém,
então, do próprio Negro, que com ele aparece valorado e reconhecido não pelo mundo geral,
mas, novamente, por suas próprias mãos: a partir do que neste mundo é resultado socialmente
negado de sua vida, mas que o fato historial vivido, corporal, criativo e reflexivo de sua não
redutibilidade ao que tal negação lhe impõe como identidade e sentido, não deixa apagar: a
contra-vulnerabilidade social aqui incide mais profundamente sobre a própria memória, mas
em intersecção com a atualidade carnal através daquela extensível historialmente, dos braços
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que constroem este mundo irradiando criativamente, assim, novos campos reflexivos a seu
respeito. Esses, por sua vez, para tal mundaneidade carnal, retornam participando ativamente
de sua produção, ou seja: da produção desta força imanente de tal contra-factualidade
simultaneamente historial e atual: “eram inteligentíssimos, sabiam de tudo!!” (Tindara/M/C).
Dupla e originariamente constituída pelo mundo e pela subjetividade, irradiam-se
intersubjetivamente os realces valorados do contador-mundo alternativos em sua palestra. Esse
engrandecimento se mostra, portanto, no mesmo relevo pessoal da entrevista, simultaneamente
nas atuações dos brincadores, inclusive, dentro e fora do terreiro: acordar a história, acordar a
brincadeira e acordar a vida são correlatos, o cavalo marinho, o engenho, o maracatu, só
aparecem, quando aparece você, aparece o outro. Mas antes de o abordar crítica, política,
psicanalítica e sociologicamente – o que é muito importante que se faça –, procuramos
compreender essa experiência, seus sentidos e desdobramentos na experiência vivida do
brincar, segundo a perspectiva daqueles que brincam. Assim, este empenho fenomenológico
pode enriquecer a retomada crítica dessa experiência por diferentes perspectivas teóricas,
contribuição esta que o horizonte deste trabalho pretende oferecer.
Da mesma forma, a passagem intersubjetiva da experiência-história do engenho é,
simultaneamente, e em certo sentido, uma passagem de importância existencial ao folgazão.
Nesse contraste historial que os materializa em tal circunstância, o sofrimento, o lugar e aquele
que nele se encontra atingido e vulnerável sobressaem. Contudo, o contraste que os define vibra
delineando-os em suas forças e valores ao emergir em canto e dança triunfantes ao sofrer:
hoje o negro tem o prazer de ver aquele lugar de onde ele saiu [...] não foi aquele que está ali,
mas foi um daquele que bateu a enxada, que saía cortado de chicote e cantando loa! Loa bonita!
Dançando! (Tindara/M/C)

Assim, tanto o negro de outrora, quanto o folgazão atual, retornam engrandecidos em
um brincar atual. Tal engrandecimento não é do sofrimento, da escravidão e do mundo opressor,
mas do sujeito aviltado que contra eles persiste estrategicamente sensível: é um
engrandecimento contra sua soberania, liberando o que a ela é irredutível, mesmo que
socialmente violado e apagado. Portanto, na ausência da possibilidade de se revoltar
objetivamente contra a violência que sofre, o que quase certamente lhe provocaria a morte, a
pessoa negra escravizada, nessa experiência-história, se opõe a tal aviltamento não se
entregando afetivamente ao que lhe decresce: subjetividade e corpo, mesmo submetidos a
extrema violência, enquanto estiverem sensíveis ao que neles atual e historialmente é força
irredutível à dor, amplificam sua contrariedade ao mundo em canto dançante após o castigo,
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não permitindo o decréscimo de ambos, mesmo que apenas predominantemente em plano
imanente e simbólico. Advém disso a emergência da força, do canto e da dança como oposição
carnal imanente ao sofrimento, como desvio do caminho das trevas já latente neste plano da
experiência. Entretanto, este ódio e dor, podemos indagar como ou “para onde ele vai” na
dinâmica estrutural desta experiência. Portanto, a partir desse contraste contra-sensível,
apresentam-se de certa forma também as poesias das brincadeiras, como já dito, por exemplo,
no caso das proezas das figuras. Evidencia-se, então, que tal contra-sensibilidade opera de
diferentes formas e níveis sociais, carnais, simbólicos, reflexivos e ficcionais.
É nessa força contra-sensível que o engenho retorna quando proferido pelos folgazões
dentro ou fora do terreiro, como foi o caso da loa sobre o engenho construído e a água ardente
produzida em uma semana: os símbolos e poesias se mostram como irradiações sociais
ficcionais-reais contra-mundanas, expansivas às potencialidades concretas exercidas pelo
sujeito em seu corpo em ação. Assim, as loas e histórias sobre o engenho são confessadas pelas
figuras quentes nas alturas da noite. Proferidas, elas encruzam essas mesmas passagens
realçando o poeta quando se desdobram a circular afetivamente pelo mundo junto à sua atuação.
Nessa tessitura existencial da experiência-história das brincadeiras, corre, no mesmo fluxo do
sangue e suor do trabalho do negro de outrora, invertendo-os a partir daquilo que neles se mostra
como valor operante, uma vida que se afirma resistente, capaz e valiosa em não se permitir
morrer. Inversão enquanto tendência, pois não mais intensifica tanto as margens da história ao
desdobrar depreciativo daqueles que a contam. Contrastando-se consigo mesma e seu mundo
em sentido contra-sensível, uma vida que pouco ou nada vale socialmente aparece agora
transgressora como oposição à sua desvalia, impulsionada por ela mesma enquanto
permanência irredutível ao mundo. Ela irrompe sensível a reverter afetivamente suas próprias
definições sociais, abrindo um espaço-história alternativo, contra-afetando objetiva e
estrategicamente o mundo, desestabilizando suas estruturas, tornando-o vulnerável a partir
das factualidades vividas que elas mesmas escondem, diminuem ou tornam invisíveis
socialmente. Mas essa revelação factual do mundo vivido é indissociável de uma invenção, de
uma criação, realçando, alterando e re-inventando o real simultaneamente. Nesse
desdobramento contra-sensível do brincar, canto, dança, luta, lamento e alegria são
desdobramentos de uma mesma margem mobilizada na sua atualidade: “tá no sangue! Então,
quando a gente junta, a gente canta a história, a gente canta as toada lembra e canta, só se
canta com alegria” (Tindara/M/C). História com continuidades e descontinuidades,
sensibilidades e insensibilidades, que se manifesta em força afetiva, que sente a si ao sentir o
mundo, abrindo alternativamente, assim, um espaço em sua alegria não conformada, mas
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inconformada, contrária ao mundo dado como negação à vida, lhe denunciando às avessas,
expondo o sofrimento como beleza e forma de atingir afetivamente outrem. Conforme visto em
seção anterior, relembremos Martelo (M/C): a vida é um romance de tristeza e ilusão, se eu
contar a minha vida dou em qualquer coração. Por isso mesmo, este acontecimento
estruturalmente não é livre de limitações, contradições ou mesmo dimensões desprovidas de
sentido em suas lacunas, obstruções e, também, atualizações daquilo mesmo que o oprime em
sua vida.
Nessa experiência-história das brincadeiras, se dá uma potencialidade que não se deixa
cair no mundo das trevas, no qual ela morre e nunca leva a fama. Assim, um orgulho forte, mas
subjacente ao mundo social branco, também emerge na versão de Martelo sobre a origem do
cavalo marinho: segundo ele, esse teria surgido no tempo da escravidão quando negros tentaram
participar da festa dos brancos e, ao serem expulsos, resolveram fazer outra. Essa, por ter sido
muito mais animada que a dos brancos, os atraiu, e, esses, para não serem reconhecidos e
expulsos, usaram máscaras para se infiltrarem nessa festa: surgem, assim, as figuras. Segundo
essa versão, vemos uma espécie de contra-atração ou até mesmo sedução estratégicas a
engrandecer a atuação do Negro, porém, implícita, forçosa e violentamente em segredo, assim
como o ouro do passado, do engenho e o engrandecimento da nação como engrandecimento
do negro. Fortalecendo-se ao reforçar o fato de seu mundo em sentido duplo, o folgazão traz
novamente à tona seu mundo aviltante, porém, ao expor seu avesso, revela o que neste se mostra
como prova intersubjetiva implícita do valor de sua vida e de seu brincar, como não redutíveis
ao seu viver e trabalhar socialmente compreendido como próximo ao dos animais: no trabalho,
muitas vezes, a gente é tratado como um animal.
Assim, nesse contra-engenho de outrora, o folgazão abria espaços humanizantes,
alternativos ao seu mundo geral, quando os percorria enquanto brincava. Essa abertura sensível
do fato negado é efetiva nessa experiência-história do negro, mantendo-se sensível àquilo que
lhe foi usurpado e invisibilizado: de fato, em certa medida, ela invade a entrevista valorando
poeticamente o seu contador. Manter-se assim, contudo, pressupõe movimentos deslocantes,
desviantes na própria tessitura social, correlativamente do próprio mundo de modo a liberar
margens efetivas, mas suprimidas: em outras palavras, abrir e desdobrar humanizações
conforme já desponta em diversas seções anteriores em variados sentidos. No interior dessa
experiência, tal consciência mundana de si persiste a representar-se e sentir-se como beleza,
brilho, força e valor com o negro do passado, simultaneamente na performance dos folgazões
que andavam pelos engenhos no tempo da ignorância, ou mesmo naqueles que, atualmente, os
tem na mente sensível autovalorativa de alguma forma quando brincam, assim como Tindara os

139

tem quando dá sua palestra. Contudo, segundo Tindara, entre os folgazões atuais, disso tudo
poucos sabem: “o caboclo de hoje esqueceu, o tempo matou, poucos sabem do segredo”
(Tindara/M).
Separemos, então, as circunstâncias de cada experiência-história até aqui. A primeira
ocorre no tempo da escravidão e, nela, o negro é contra-vulnerável ao mundo, mantendo-se
cônscio do valor usurpado de sua atualidade, se dirigindo contra essa usurpação e suas
consequências existenciais. Vinculando-se com esse valor, observando-o, dançando-o e
cantando-o de modo sensivelmente estratégico e pensante, ele abre seu espaço existencial
próprio. Na segunda, trata-se dos caboclos do tempo da ignorância, transição da escravidão para
os tempos atuais, em que o negro de outrora advém como ouro do passado, para orgulhar e
fortalecer o valor daqueles que brincavam nesta época
tinha prazer por que? A cantiga da nossa raça, a dança da nossa raça, os passos da nossa raça,
o bater do martelo no ferro de onde originou-se a orquestra ... Então, o chamado engenho tinha,
como eu disse a você, tinha muita força. (Tindara/M/C)

Assim, não há apenas espaço, mas tempo vivido alternativos imanente-transcendentes:
o contra-engenho para o qual é convertida a própria realidade nesse tempo de outrora e, em
alguma medida o mundo atual, igualmente é posicionamento ativo-passivo perante a falsidade
atual-historial do mundo geral. Realidade, porque ele é dor, desvalia e morte ao negro; falso,
porque nega, invisibiliza e usurpa o valor de sua vida e trabalho para além da consumação de
sua vida em direção à morte. Manifesta-se aí, portanto, uma consciência sensível, alternativa
ao falso fato de que o negro não tem valor nem propriedade para e do mundo: “a história é
rica, isso tudo que o caboclo carrega, que o galante do cavalo-marinho, é ouro. Representando
o ouro do passado e o ouro do passado o Negro tem na mente é porque foi ele que deu.”
(Tindara/M/C). Portanto, como contra-valoração atualizada no tempo da ignorância, esse
contra-engenho memorial comparece na estrutura da experiência do folgazão que brinca a sentir
sua força no seu mundo. Equivale a dizer que a força do negro do passado atualizada na força
do folgazão que brinca e sente esse passado do negro que, por sua vez, sente a força de seu
contra-engenho: “o negro tem prazer de estar ali para sentir aquilo” (Tindara/M/C). Contudo,
algo se perde nessa passagem: a primeira, o negro encara a si e ao mundo frente a frente em
plena contra-vulnerabilidade reflexiva e estrategicamente cônscia de sua atualidade. Na
segunda, há um sentir memorial e atual como raça, operante no brincar que alcança o passado
como capacidade de recordação e, assim, realça afetivamente como segredo do passado a
atualidade desse segundo momento, o que pode engendrar outros complexos processos
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reflexivos existenciais, mas não historial e políticamente contextualizados deste modo.
Entretanto, leia-se: atual como raça e força, mas não necessariamente consciente de seu presente
estrategicamente como era o negro do passado. O ouro da nação que lhe é atual, produzido
pelos seus engenhos e usinas, não necessariamente mais advém de seu passado, como ocorre
no caso do negro diante do seu ouro, mas do seu passado-presente. A contra-valoração se
atualiza novamente no ato do brincar e no brilho da força desse ouro, na fantasia e corpo do
brincador do tempo da ignorância, mas pouco parece se atualizar nos brincadores atuais, mesmo
mais velhos. Porém, a raça persiste em seus corpos como sintoma do passado, como força
motivacional mais pré-consciente, quiçá, inconsciente, persistente no legado de uma conjuntura
social que torna vertiginosa, mas não oculta por completo, a opressão e as injustiças perpetuadas
pela história. Em suma, a face existencial desses símbolos desliza mais ao passado, perdendo
no mínimo em parte o poder de fazê-lo operar de modo a reverter, revelar ou alterar o presente
em sentido político e social mais amplo e profundo. Contudo, é importante considerar que, de
folgazão para folgazão, cada caso é um caso e, entre essas temporalidades, consciências e
estratégias sensíveis, pode haver interpenetrações em diferentes formas e doses.
Nos tempos atuais, segundo Tindara, dessa história e mesmo dos seus segredos, poucos
sabem. Porém, vimos atravessar a passagem intersubjetiva deste brincar atual como sintoma,
variadas outras passagens: as da vida sofrida, as do brincador com sua raça para brincar e as
das histórias de seus antepassados. Entre o esquecimento da história e seus segredos que não
só Tindara destaca, mas outros folgazões, tanto com relação ao cavalo marinho, quanto ao
maracatu, vislumbra-se uma continuidade de tal contra-vulnerabilidade. Porém, ela tende a
tornar-se mais anônima historicamente, correlativamente menos consciente da força de seu
contra-mundo, de seus motivos, tanto passados, como atuais. Contudo, pré-conscientemente
também ela tende a estar cada vez mais enfraquecida. Em todo o caso, vemos que a brincadeira,
entre suas variadas dimensões temporais, dá a ver sua estrutura contra-vulnerável nas seções
anteriores, dentro e fora do mundo geral, porém, em plano muito mais imanente e préconsciente, é verdade. Por outro lado, ainda assim elas são agenciantes agenciadas
simultaneamente e de modo estrategicamente sensível ao mundo atual – temporalização das
tramas, força do riso, contra-vulnerabilidade social –, alterando-o de modo humanizante. A
contra-potencialidade acaba, mesmo que talvez predominantemente

em nível simbólico,

manifestando o negro do passado, dessa mesma forma manifestando simbolicamente o
contador, para ele mesmo e, de alguma forma, para quem o escuta. Assim, ele toma parte dessa
estratégia sensível a tal simbolismo como forma de abrir um novo espaço com tal contação
atual. Por outro lado, vale a questão de indagar se, nessa estratégia, o quão consciente e
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inconscientemente não se esconde, devido à complexa tessitura da trama da própria entrevista,
outras histórias e fatos “imanentizados”.
Mas o sentido dessa experiência-história contada não deixa de comparecer. Mais
precisamente, ele manifesta o orgulho como prazer e força contra-sensível ao aviltamento e ao
sofrer, simultaneamente sintoma do passado e ação atual. Pelo ângulo da raça que continua
impulsionando a motivação do brincar atual, essa passagem existencial advém na motivação
aguerrida do folgazão no enfrentamento das dificuldades para brincar:
o que eu conheço do Maracatu e dono de Maracatu em mão de agiota não é brincadeira, não é
brincadeira, mas é assim mesmo, é a coisa que vem dos pais dele, dos avós dele e que ele se
sente bem. (Barachinha/M)

É exatamente emergindo dessa tessitura historial da motivação do brincador que o
folgazão se experimenta um guerreiro ao brincar, atualizando sua força e valor: “ser um caboclo
de Maracatu hoje, eu acho que ele, ele se acha ser um guerreiro, é, ser um caboclo de
Maracatu, ele tá demonstrando que ele é um guerreiro e ele deve ter orgulho daquilo que esteja
fazendo” (Nenê Modesto/M). No cavalo marinho, embora a palavra guerreiro não apareça, o
peso da função do figureiro é notável: “eu acho pesado a palavra figureiro, é pesado [...] então
tá tudo muito embutido nessas coisas aí, então, isso vai no aprendizado, vai no que você faz”
(Fábio/C).
O esforço pessoal predominantemente autodidata para aprender a brincar envolve toda
a história pessoal do folgazão e o enfrentamento de adversidades várias também no cavalo
marinho. O acidente sofrido por Luís Paixão na sua infância é parte de seu processo de
aprendizado como rabequeiro. Ele contou-me sobre sua vontade de tocar e continuar a aprender,
tão intensa que ele via o sangue pingar de sua mão ferida ao dedilhar o instrumento enquanto o
tocava. Dizem também muito sobre o seu companheiro de banco, o toadeiro Deodato, dono de
uma pancada segura quente, preenchida e balanceada sem igual: esse teria começado a praticar
o toque do pandeiro em uma tampa de metal de algum produto de tamanho razoável, até esfolar
suas mãos e quebrar suas unhas várias vezes. Outro grande rabequeiro, o finado Mané Pereira,
para iniciar seu aprendizado, não dispondo de um instrumento, construiu um de papelão com
as próprias mãos. Já o finado e lendário Zé Alves, além de ter sido sempre extremamente
virtuoso, sofreu um acidente de trabalho perdendo mais da metade do ante braço. Mesmo assim
ele se adaptou, continuando a tocar com excelência.
Em todo caso, o jeito de brincar é produzido ao longo de uma vida árdua que se
intersecciona com o próprio aprendizado, também difícil, devido à própria brincadeira ser
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pesada. Muitos caboclos afirmam: “para aprender a brincar eu treinei muito!! Tem que tá
preparado para brincar!” (João Pererê/M). O grande figureiro Inácio Nobreza diz: “meu jeito
eu achei, foi que eu fui tendo a capacidade de me desenvolver na figura” (Inácio Nobreza/C).
Nas palavras de Martelo, nas quais ecoam as falas de muitos, sempre orgulhosamente
proferidas: “ninguém me ensinou, quem me ensinou foi a inteligência!” (Martelo/M/C).
Assim, achar um jeito de se desenvolver no brincar e no viver perfaz um só jeito: a brincadeira
desenvolve a vida e a vida desenvolve a brincadeira. A abertura de espaços em ambas as
instâncias é aguerrida, no sentido do enorme esforço ao desdobrar do cansaço extenuante, dos
escassos recursos, dos breves repousos, as oportunidades para aprender, brincar e viver.
Brincar, aliás, que aparece muitas vezes como algo diferenciado do baile – diversão gratuita
qualquer –, pois é na poeira – brincadeira pesada –, terminando a ser vivida como um trabalho:
“é trabalho! Brinca errado e o povo diz que você não presta!” (Bastião Miliano/C).
Poderíamos dizer, então, um contra-trabalho, pois abre um espaço de autovaloração
intersubjetiva existencialmente importante, talvez crucial, no qual o folgazão exibe o seu jeito
de viver e é reconhecido para além do que produz como mão de obra.
O engenho e a vida sofrida invertem-se em suas forças que são as efetivas na própria
subjetividade do folgazão: corpo e subjetividade coincidem em uma mesma unidade neste
acontecimento: “o corpo tem uma solução e o corpo tem uma história” (Inácio Lucindo/C).
Essa história do corpo brincador não é outra senão a própria história da sua vida, na qual o
próprio brincar emerge como solução: “uma solução sem fim, uma beleza [...] porque é solução
da vida, é solução do corpo” (Inácio Lucindo/C). Portanto, o espaço de humanização continua
a ser aberto em sensibilidade e criatividade aguerridas. Em sua passagem intersubjetiva, o
folgazão trabalha, esforça-se igualmente em sofrimento, mas segundo suas próprias
capacidades e potencialidades a produzir seu brilho atual nos olhos do público:
mesmo ali a gente apresentando aquela figura, a gente ri, a gente olha o olhar do público, das
pessoas que tá assistindo, o brilho no olhar da pessoa, né? O sorriso deles, né? Como diz assim:
“cara que brincadeira boa, que figura boa, né? (Aguinaldo/M/C)

Apesar da figura ser paradoxalmente um outro, o que será abordado a seguir, ele não
deixa de aparecer com a pessoa que bota, não só para o público, mas para o próprio folgazão
que está “amostrado dentro do trabalho dele pra ele dizer assim: ‘olha, eu sei fazer assim, eu
faço isso e consigo fazer isso e isso é o meu jeito de ser’, então, ele se amostra dentro da
brincadeira” (Aguinaldo/M/C). Marca-se na atualização mais recente dessa guerra do
brincador que se dá como seu trabalho próprio, que se mostra em sua história e potencialidade,
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em seu jeito de ser, igualmente o seu jeito de brincar: “e todo mundo ficava a aplaudir e gostar
da minha, da minha preferência d'eu chegar e de sair, né? Aí o caso de eu dizer que fui feliz no
Carnaval por causa disso” (João Pererê/M). Esse, portanto, inseparável dessa tessitura da luta
pela vida, abrindo existencialmente seu brincar como seu espaço mundano: “é de passar fome,
mas que no carnaval ele leva a maior alegria do mundo, a maior boniteza o maior brilho, não
leva só pro município dele não, leva pro mundo” (Aguinaldo/M/C). Beleza que, em variados
planos, traz o passado como abertura a realizações atuais da vida, quando as figuras que estão
dentro do terreiro são outras, mas realçam a própria pessoa que as executa:
são aquelas daquele tempo. Eu tinha aquele prazer de fazer o chapéu quebrado na testa, o
paletó aberto na frente [...] é o Valentão, um guerreiro do sertão! Num é brincadeira e o pessoal
prestando atenção! Tindara é bom naquilo, é bom naquilo. (Tindara/M/C)

Trata-se da raça, vontade e amor como uma força existencial – prazer -, até mesmo
alegria – a força do riso – que outrora cantava – gritando loa – contra as chicotadas do feitor:
o engenho tinha muita força. Uma força que se atualiza nos inúmeros desafios, esforços e
sacrifícios que os brincadores enfrentam para aprender e desenvolver seu jeito de brincar-viver:
Às vezes fazia a minha diária no sábado e vinha embora pra casa a pé, até mesmo chegava na
pista pra pegar carona [...] só pra de noite eu tá na minha brincadeira. Então, a nossa paixão
pela brincadeira, pela nossa fantasia vale muito mais do que você imagina. (Aguinaldo/C/M)

Nas de Nenê Modesto: “a gente quando começa, a gente sofre” (Nenê Modesto/M).
Esse sintoma mostra-se, portanto, como força efetiva – paixão – mesmo quando parece
predominar seu anonimato histórico, quando se desdobra na maioria dos folgazões atuais: “o
Cavalo-Marinho, é uma das brincadeiras, é uma dança de rua, que ela é muito forte”
(Aguinaldo/M/C). Assim, a contra-vulnerabilidade à vida sofrida e a contra-vulnerabilidade
do segredo do passado são correlatas em determinado plano intersubjetivo. Evidencia-se uma
forma de tessitura de potencialidades que se manifestam desdobrando o acontecimento do
brincar como jeito da existência. O seu prazer e alegria contra-vulneráveis são estruturadas por
um complexo de forças, desestabilizando as tessituras próprias ao mundo geral, produzindo
desvios e novos espaços em sua operatividade aviltante: de insensível e inóspito à vida do
folgazão, ele torna-se vulnerável a ela nos olhos daqueles que se encantam com seu brincar.
Esta vulnerabilidade é dupla como sensibilidade que, contrária em seu sentido ao mundo geral,
– pois expansiva, penetrante e reinventiva -, sensibiliza tanto o sensibilizante quanto o
sensibilizado. Sempre agredidas, obstruídas, escondidas e usurpadas, elas são liberadas em
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variados planos por um trabalho intersubjetivo sobre si, de dimensões conscientes e préconscientes. Trabalho esse ativo-passivo que opera uma concretização alternativa da vida
dentro e fora do brincar. O brincar é assim, essa passagem criativa de uma certa liberação
existencial, a qual exige colocar algo para fora, equivale dizer, acordar a história para
despertar a vida: uma vida envolvida por outras nas dimensões mais profundas das tessituras
da existência, que advém mobilizadas em contra-mundo na corporeidade do brincador.
Trata-se de uma capacidade de recordação, mais precisamente, potencialidade do
passado como força capaz de alterar o presente em acordo com o que nele se mostra, é sentido
e acontece. Correlativamente, alterar e produzir a própria subjetividade, a própria vida de modo
sensivelmente estratégico. Criativamente desdobra-se uma mundaneidade alternativa a partir
dessas tessituras das factualidades invisibilizadas, mas presentes na senciência do folgazão.
Portanto, a cada acontecimento do brincar, as margens reforçam-se em sua arquitetura, mas
desdobram-se em suas sensibilidades, expandem-se em autotrabalho: quem me ensinou foi a
inteligência. Nesse mundo efetivo e potencial, nessa face intersubjetiva dos objetos, fantasias,
estradas e engenhos, há uma mundaneidade alternativa tresmalhada nos interstícios sociais
imanentes do próprio mundo geral, simultaneamente contrária e favorável às suas
operatividades. Nela, ele não mais se dirige ao caminho da treva, embora corra perigo e possa
morrer, ele está no seu espaço a partir de suas próprias necessidades a trabalhar por e para si
mesmo. Igualmente, ele um tanto libera em planos imanentes e transcendentes uma verdade
própria. Entretanto, ela também continua a esconder-se de si e para si mesma, sendo um tanto
anônima ao perder o passado, perdendo também o seu próprio mundo atual. Portanto, o brincar
é uma forma de despertar e compreender a vida, de potencializá-la e abrir espaço, embora
também atualize as operatividades do mundo geral. Contudo, pelo menos em plano imanente,
embora sempre intersubjetivo, certamente a brincadeira o desvia em seu sentido predominante:
aviltamento, fechamento, dor, invisibilidade e morte. Assim o mundo age homogeneizando a
vida, assim a vida libera-se em sua singularidade própria contra-produzindo-o em cada corpo
brincador em ação.
4.10

O segredo como defesa
O segredo é um ponto crucial para os folgazões e múltiplo em seus sentidos: o segredo

da história; o segredo dos preparos religiosos ou feiticeiros, os segredos confessados em loas;
os segredos dos saberes necessários para fazer rir, encantar ou vencer uma disputa dentro do
terreiro. Porém, esta multiplicidade também é perpassada pela vida e, nela, esta dimensão
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secreta, também é uma forma de viver mais e se proteger: “brincar para mim, é uma forma de
viver mais” (Aguinaldo/M/C). Segredo este que poucos sabem, mas emerge de uma tessitura
geracional, seja ela mais anônima ou não, quando se desdobra na ação do brincador. Sob o
ponto de vista historial desta margem do segredo do brincador, tal ação corporal, não raro é da
ordem de uma defesa: “agora o segredo (...) se não for velho não sabe (...) agora se houver
precisão ele se defende, ele sabe” (Tindara/M). Esta defesa que tende ser anônima entre os mais
novos, mas em alguma medida conhecida nos mais velhos dentro da mente, o que para eles
equivale dizer também dentro do corpo e da alma. Se por um lado ela é uma defesa do corpo
na hora da precisão, por outro, ela não deixa de ser também o que é, quando o negro tem na
mente seu engrandecimento mundano contra a desumanização de si inflingida por este mesmo
mundo.
Ambas defesas que Tindara sugere serem oriundas de um mesmo segredo, aparecem
sempre nos momentos ápices do brincar. Ao tocar rabeca, em trama musical com desenhos
melódicos inconstantes do canto de um toadeiro, quando este, pretendendo fazer aquele se
desmantelar, Luís Paixão relata: “aí eu faço minha defesa” (Luís Paixão/C). Por defesa, leiase um improviso criativo que envolve acurada sensibilidade afetivo-sensorial das tessituras
musicais em jogo, de modo a escapar do fardo de desarmonizar o samba, desmotivar os
folgazões, consequentemente ser desmoralizado ao falhar em sua estratégia sensível
corporalmente em ação: o povo diz que você não presta. O figureiro também, entre rasteiras ou
passagens imprevisíveis que desmantelariam sua atuação, precisa “ter corpo de mola, saber
entrar e sair sem se molhar” (Biu Alexandre/C). Neste caso, do corpo de mola do figureiro e
do caboclo, ao corpo de mola do capoeirista, não é necessário muito para evidenciar a mesma
trama de improvisos criativos. O sair sem se molhar ecoa com a defesa e porventura com
contra-ataque, na situação em que esta última seria improvável: o sujeito, estando na casa do
sem jeito, o sangue tem que vir para o lugar24. Desta forma, é pela força afetiva da necessidade
de lidar com um acontecimento concreto, em sua intersecção com a força do preparo,
consequentemente de um passado, que o corpo se manifesta em ação resolutiva.
O tempo atual, que mata a história, mas não completamente como potencialidade efetiva
– não sabe o segredo, mas havendo precisão ele se defende – desdobra-se mesmo quando
anônimo, das tessituras de forças corporalmente efetivas diante de um ataque perigoso. Como
prazer, ele é defesa bela e criativa segundo uma determinada necessidade – precisão ou a casa

24

Frase do Mestre Totonho de Maré (1894-1974) extraída de uma entrevista realizada por Jair Moura
(1936-2020), contida no seu acervo intitulado “Dança de Guerra” (1972).
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do sem jeito. O negro é dono do ouro do passado, junto ao indígena, dono dos segredos mágico
religiosos, porém efetivos no guerreiro atual, investido de raça, garra, amor e preparo. A
precisão é uma passagem mundana em margem para se desdobrar em defesa bela e inteligente:
“o cavalo marinho é uma beleza inteligente” (Inácio Lucindo/C) e, cada folgazão, “tem um
pinote que não se ensina a ninguém” (Inácio Lucindo/C). Neste acontecimento se manifesta
também a passagem do plano religioso e sagrado, denominado como preparo, mas que se dá
também como defesa - “porque a gente não pode sair uma nação dessa, não pode sair assim
com o peito aberto” (Bel/M) – e ressoa com a mandinga do corpo fechado em capoeira. Em
alguns casos, isto também desponta entre alguns figureiros, como é o caso de Bastião Miliano:
Contaram-me que, certa feita, ele foi flagrado inesperadamente com a feição alterada quando
se preparava para botar figura dentro da tolda25. Quando pergunto a ele como é a experiência
de preparação para botar figura durante uma sambada, ele me responde: “meu filho aquilo ali
é um segredo [...] eu não vou lhe dizer” (Bastião Miliano/C). Vale lembrar que o terreiro de
cavalo marinho, não sendo baile, mas sendo na poeira, não era passeio, a bocada era quente.
Tanto neste como no Maracatu, ecoa um uníssono nos relatos dos folgazões: tem que ver e saber
o que vai fazer, porque você nunca sabe quem é quem, é fácil perder a vida, tem que estar
preparado. Perder a vida, no caso do cavalo marinho, evoca mais um perigo implícito no
público: geralmente alguém alcoolizado, investido de armas brancas, potencial agressor
gratuito ou não, embora também hajam muitos relatos de embates lúdicos, porém não menos
perigosos entre figureiros da bocada pesada. Já no Maracatu, isto evoca as malícias dos
próprios caboclos que poderiam, dentro da brincadeira, “botar para desmantelar” (João
Pererê/M).
Otaviano, que se fechou a determinadas perguntas afirmando não poder confessar o
segredo que se carrega dentro da gente, em outros momentos descreveu esta mesma
encruzilhada entre o orgulho e a raça, oriundas de um mesmo lugar: “essa garra e essa raça
que a gente tem é de dentro da gente, sai de dentro da gente, tanto a gente brinca mais dá
vontade de brincar, entendeu?” (Otaviano/M). Raça da qual o preparo não é apenas orgulho,
mas também abarca um entendimento: “Entender por que é que ele tá ali brincando [...] hoje
é difícil encontrar um nesse estilo, preparado pra sair de casa pra brincar” (Nenê Modesto/M).
Desta forma, a loa, a dança, o toque e o canto, assim como a poesia, advém como uma força a
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Local onde os figureiros se trocam e se aprontam para atuar no terreiro com as figuras. Geralmente a
tolda é improvisada em acordo com as possibilidades de cada local onde ocorre a sambada, podendo
ser feita como uma barraca ou mesmo utilizar o quintal de alguma residência, entre variadas outras
possibilidades.
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exceder as dores, as vulnerabilidades e o próprio acaso perigoso. Uma defesa contrasensibilizando-se nesta espécie de recusa revoltosa, poética e rebelde, mas não só como reação
ou impulso, mas também como criatividade e compreensão: o folgazão reflete, pensa e cria o
seu mundo ao brincar. Uma brincadeira que advém e traz consigo este sofrer, mas atualizandoo a partir das suas margens como luta, manifestando-se de modo subjetivamente contrário ao
que o mundo lhe impõe, evitando a morte simbólica e corporal que lhe é mais ou menos
próxima. Neste momento é que comparece o segredo do ouro do passado.
Do mesmo modo há o segredo da beleza inteligente, da solução do corpo que tem uma
história e se defende na hora da precisão. Esta solução que advém pelas tramas do segredo,
como conta Inácio Lucindo, muitas vezes emerge como defesa, tanto na brincadeira, como na
vida. Sobre uma situação ameaçadora que enfrentou em uma sambada, quando estava botando
a figura do Caboclo de Arubá26, ele canta para uma entidade da Jurema27, para desatar os nós
da situação: “olha o corpo vai, fechado, viu? [...]aí o corpo vai, aí quando é aqui, ó, “ô, lá vem
Mãe Dondom, vem de Juremá/ quem deu esse nó não sabia dá/ eu desato já/ eu desato já/ eu
desato já” (Inácio Lucindo/C). O resultado foi, segundo Inácio, que a perna do agressor que
queria tirá-lo de sua atuação, desmoralizando-o, termina cheia de cortes, sem ao menos ter
chegado perto dos vidros quebrados. Inácio então conclui: “é um jejê, é assim, um jejê na
brincadeira, na história” (Inácio Lucindo/C). Peço para ele falar mais sobre este jejê da
brincadeira, ao que logo a vida para além das sambadas retorna em sua exposição: “a palavra
é “jejê”, porque sendo jejê, é difícil muita pessoa entender como é aquele suporte pra se viver,
tá entendendo?” (Inácio Lucindo/C). Neste ponto, o segredo do brincar e o segredo do viver
como solução defensiva, são correlatos e se desdobram de diferentes formas a cada
circunstância.
A defesa emerge desta simultânea abertura e fechamento ao mundo: sensível ao que nele
é margem para o valor, criatividade e proteção, fechado para suas forças aviltantes, segundo a
senciência mundana do brincador. A dimensão do preparo é notável em seu sentido de
proteção, mas também complexa e ambígua, tanto do ponto de vista das matrizes religiosas que
nela se condensam, das formas rituais que assume, quanto de seus significados e propósitos nas
brincadeiras. Esta encruzilhada do preparo fica entre o defender-se, se tornar intocável e
invisível quando oportuno, e atacar ou atingir um outro pela ponta de uma guiada ou por um
feitiço. Um, traz um propósito de proteção para brincar em paz, porém, de modo preparado para
26
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Figura afro indígena que entra em cena, muitas vezes próxima ou até mesmo em transe, a qual, entre
outras ações, pisa e deita-se sobre cacos de vidro sem se cortar.
Religião afro indígena largamente presente na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

148

encarar desafios. No limite, um preparo tende a ser da ordem da transformação ou possessão
do folgazão: não seria mais ele parcial e, no limite, totalmente, quando brinca. Porém tal estado
tende a ser atribuído a um estado de descontrole, agressividade e disposição para o conflito até
as últimas consequências. Geralmente era acompanhado por psicotrópicos, ou mesmo outras
substâncias como o tão falado azeite doce, que deixa as juntas moles, bom para brincar e para
livrar-se do perigo de um ataque.
Outra forma mais radical, seria adquirir tamanha habilidade sobrenatural, que o folgazão
se tornaria invencível. Existe uma tendência destes dois últimos extremos serem encarados
como uma espécie de trapaça. O transformar-se, muitas vezes advém justificado como forma
de compensar qualidades que o folgazão não teria por si, como coragem e apetite para conflitos.
A invencibilidade, tende a ser vista como pacto com o diabo, como uma forma de vender a alma
para brincar uma quantidade de carnavais determinada sem derrotas, porém pagando algum
preço depois: a loucura caso não se cumpra o pacto, ou mesmo uma vida precária e catastrófica
ao longo de toda a carreira virtuosa do brincador. O feitiço, assim como o transformar-se, tende
a ser compreendido como uma espécie de ardil: o primeiro, consiste em “caçar um jeito de
passar o outro para trás” (Luiz Caboclo/M); o segundo, em adquirir qualidades pessoais de
que o sujeito não dispõe. Porém, usa-se o termo tendência não por acaso, pois cada folgazão
pode dosar um pouco de uma coisa e outra em seu modo pessoal de conjurar forças em seu
preparo, com exceção do pacto com o diabo, este, ou se faz ou não. Também se evita
compreender uma ou outra prática como boa ou má, pois em cada folgazão há uma perspectiva
a respeito das mesmas, não redutível a tais categorizações, embora haja uma certa tendência
aqui exposta. Para além disto, nesta composição de segredos, nem tudo é da ordem do sagrado,
sendo este último também amparado por ouros meios: eu andava com um ferrozinho
escondido28, com uma faca também.
Há também outras entidades que podem vir a compor o preparo, espíritos de luz para
proteger o folgazão na hora do perigo, mas o sentido, sempre permanece o mesmo, embora com
orientações distintas: potencializar o brincar do folgazão e, inseparavelmente, o seu viver. O
prazer maior, contudo, do brincar, ecoa em outro uníssono entre os folgazões: entrar e sair em
paz da brincadeira, isso é ser feliz no carnaval. Algo que costuma aparecer nas tramas com as
entidades donas dos caminhos a serem abertos e resguardados para, assim, o deixar o povo livre
para brincar:

28

A expressão se refere ao porte de pequenas armas de fogo.
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antes de sair, a mulher onde eu calcei o maracatu vai despachar uma rosa vermelha para ela e
uma cerveja, e eu vou desencruzar o terreiro para sair com meu povo livre. Quando chegar na
terça-feira, que eu encruzei, eu vou desencruzar. (Luiz Caboclo/M)

Ou ainda, a respeito dos antigos caboclinhos no maracatu, hoje conhecido como Arreia
Mar, quando detinham todo o segredo do maracatu e o protegiam, imperava a democracia no
brincar: “o Maracatu que não tiver aquilo ali tá descoberto, tá desarrumado [...] porque toda
democracia, todo segredo e toda ciência tá dentro, no meio daquele caboclinho [...]a
democracia é simples e é bonita” (Otaviano/M). Porém, vale lembrar que, mesmo sendo assim,
ela não deixa de ser simultaneamente disputa, alegria investida daquela garra que sai de dentro
da gente que quanto mais se brinca mais se quer brincar, daqueles caboclos bons, formados
na madeira.
4.11

O contra-esquecimento
Retomemos, então, o descompasso intencional entre sujeito e mundo nas diferentes

experiências-histórias do brincador. Nesse campo das próprias “origens” da brincadeira, o negro
tem na mente o valor social negado à sua vida. Já na experiência-história de brincadores mais
velhos que alcançaram o tempo da ignorância, esse valor é recordado no próprio engenho já
decadente ou desativado, do qual emerge uma contra-memória, uma contra-reflexividade e uma
contra-corporeidade perfazendo uma força ao sentir o sangue, o suor e o canto da nossa raça
que tinha na mente o engrandecimento de si como engrandecimento da nação. Pode-se até certo
ponto dizer, pelo menos em princípio, que se trata de uma contra-nacionalidade, mas vale
lembrar, o contra é um aprofundamento desconstrutivo-reinventivo e significativo-afetivo dos
fatos a partir do reposicionamento intersubjetivo de linguagens, reflexões, lugares, afetos,
corpose símbolos. Portanto, é uma oposição desconstrutiva ao sentido e às estruturas –
violência, desvalia, exploração, negação e morte – inerentes ao mundo – nação –, mas não uma
oposição completa e unilateralmente destrutiva ou excludente ao mundo vivido, pois esse
último também é “feito” pelo vivente contra-potencial, conferindo-lhe nesse plano
confirmações de sua potencialidade irredutível à negação e opressão: uma encruzilhada
complexa e delicada. O seu sentido é o das variadas passagens intersubjetivas em abertura
próprias aos folgazões, contra-vulneráveis elas operam liberando valores e possibilidades
impedidas. Entretanto, o termo “nação” tem fortes indicações, no maracatu, de vínculos com
etnias africanas, o que pode também apontar para outros significados desta experiência.
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Notemos, então, nesse segundo momento, o engajamento contra-mundano do negro do
passado que, de alguma forma, fortalece a vida do brincador atual simbolicamente, de modo
encarnado e concreto. Tal engajamento atualiza-se no mesmo sentido no terceiro momento à
sua maneira: abrir espaços humanizantes em variados planos da experiência, mas não mais
necessariamente no sentido de estar cônscio de modo amplo e profundo daquilo que, no seu
mundo atual, repete o passado, engrandece mundo presente, mas bloqueia o engrandecimento
material e simbólico do brincador. No quarto momento, o brincador se torna desconhecedor dos
segredos da brincadeira presente nos dois momentos anteriores: o estar cônscio do seu contramundo atual – primeiro momento –; o saber e sentir o segredo do contra-engenho do passado e
o brincar de modo capaz de abrir espaços existenciais na atualidade, mesmo que
predominantemente apenas de modo imanente – segundo momento; ainda abrindo
espacialidades existencialmente alternativas embora mais anônima e indiferente tanto ao
segredo de seu passado e de seu presente, brinca com a garra de um sentir-se bem, produzindose deste modo em algum nível, porém mais em plano imanente – terceiro momento: ele não
sabe da história, mas na hora da precisão o corpo acorda, ele se defende, ele sabe.
Porém, no terceiro e quarto momento, assim ele pode ser sabedor sem saber, mesmo que
pelo menos em parte isso se dê de modo anônimo histórica e simbolicamente à consciência, ao
corpo e ao afeto – o sintoma do passado. Entretanto, ainda assim, ele advém na hora da precisão
ou solução da vida e do brincar. Esse anonimato pode, portanto, ser parcial, ligado ao
conhecimento de certa dimensão da experiência-história das entidades, dos antepassados, tanto
em planos mais pré-conscientes – é coisa dos antepassados dele, mas ele faz e se sente bem –,
como conscientes, porém, com alcance existencial mais estreito no que se refere à história e a
factualidade sensível atual. No limite, a indiferença para com a história – “ele não liga para a
história” (Tindara/M/C) – tem como correlato a indiferença com uma certa vida – quem
despreza a história, despreza uma vida. Contudo, não só: na grande maioria dos folgazões, é
exatamente aí que surge a indiferença com o preparo, tanto em sentido dos saberes próprios à
disputa – folgazão bom, preparado pra tudo, hoje quase não existe mais –, quanto no sentido
sagrado ou religioso – ele não se cuida e não cuida do brinquedo. Isso se sintetiza em um
folgazão que só brinca para se amostrar e pelo dinheiro. Não se está aqui, de modo nenhum,
sugerindo-se como ideal ou solução um retorno ao passado e a seus modos de sentir e ser
enquanto identidade, ou um reavivamento deles em si mesmos, mas, sim, a descrever uma
forma estrutural de tendência à liberação da vida por meio de uma sensibilidade reflexiva fática,
embora também ficcional e quiçá onírica – está no brilho da fantasia dele o engrandecimento
do Brasil.
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Essa assume também uma forma estratégica existencialmente sensível de recuperação
de seu presente usurpado, porém, ainda exposta simultaneamente no engenho e no corpo
daquele que trabalha derramando: o seu sangue e suor, apagados socialmente pelo mundo assim
como os que nele trabalham. Há um risco de subentender aqui que bastaria dar visibilidade
social ou mesmo melhora econômica para se “resolver” o desejo deste ato, mas não, pois sangue
e suor poderiam continuar a jorrar, o que igualmente mantém a situação desumanizante: a
propósito, até que ponto nesta trama e tessitura ela não pode em alguma medida naturalizar-se?
Portanto, seria possível pensar a dinâmica estrutural dessa experiência – não tal como ela
acontece faticamente ou ficcionalmente –, como potencialidade: como possibilidade de ampliar
e aprofundar política e existencialmente seu teor desconstrutivo social e habitual, não para
repetir ou prender a subjetividade ao passado e em seu presente, mas para de fato transformar
todas essas instâncias em sentido contra-mundano. Tratar-se-ia de um trabalho de
desenvolvimento do que a contra-potencialidade já é: um trabalho simultaneamente psíquico,
reflexivo, corporal, histórico e político, simultaneamente lúdico e bélico, simultaneamente
ficcional e fático.
Retornando ao esquecimento, ele é produzido no interior da própria dimensão contravulnerável ao mundo geral. Isso dá a ver que, por um lado, a dimensão produtiva da existência
contrária – penetrante, reversiva e reinventiva – ao mundo nunca é plena: ela refaz o mundo
criativamente, mas não o altera por completo, nem poderia investir completamente todas as
forças em oposição a ele, seja via oposição ou reinvenção maliciosa e dialógica. Mas essa
parcialidade também pode proteger o sujeito da agência mortífera do mundo, pois, segundo os
folgazões, o enfrentamento direto tende a desencadear violências e retrições cada vez mais
severas para a vida. Começa a despontar, ao variarmos fenomenologicaamente a estrutura
dessas dinâmicas mundanas vividas nessas contra-produções, de fato uma tessitura existencial
extremamente complexa: a depender das circunstâncias factuais e possíveis, as margens
protensionais-retencionais atuantes, bem como os quase-acontecimentos mundanos que por
elas podem se desdobrar múltiplos e igualmente complexos em seus sentidos, significados, e
consequências. De qualquer forma, tal produção mundana alternativa do brincador já desponta
em um dos motivos desse esquecimento ao ser governada pela urgência de obter condições
financeiras: “não sabe mais de onde vem. Ele está aqui, mas já de olho para correr para ali
para faturar uma coisinha porque aquilo é caro, se não fizer também fecha as portas então...
ele não liga para a história” (Tindara/M/C). Tindara menciona um fato complexo no qual, em
suma, as brincadeiras tanto em sua duração, conteúdo, formato, local, contexto e, portanto,
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sentido, estão sujeitas à predeterminação “externa” ao folgazão. Por outro lado, muitos
folgazões ecoam o que pode ser sintetizado do seguinte modo:
hoje a brincadeira é cultura, mas antes não era, porque antes era a gente que fazia, hoje não é
mais; antes as pessoa batia na nossa porta para pedir para a gente ir brincar no terreiro dela,
hoje a gente tem que correr atrás de edital e prefeitura para brincar do jeito deles, no tempo
deles.

A trama é complexa e múltipla, porém, há um fato que se revela diante da seguinte
pergunta: o que move, então, um folgazão reflexivo e sabedor da história a correr atrás
inserindo-se em um espaço que é menos ainda o dele, e mais ainda o do mundo geral? A resposta
é simples: ele necessita brincar, ganhar dinheiro e viver melhor. Há nesse ponto, no mínimo,
um estreitamento não só de seu espaço vivido objetivo, mas dos processos mais autônomos de
recriação da existência: há melhoria do ponto de vista econômico, mesmo que ainda precária,
mas, por outro lado, não é mais o folgazão e sua comunidade que decidem – mesmo que antes
já estivessem submetidos a variadas reificações, violações e restrições com relação ao exercício
de suas brincadeiras – onde, como e para quem vão brincar, mas o mundo quem avança ainda
mais coordenando esses espaços por outros meios: a possibilidade econômica aumentada por
um lado, mas a perda de espaços de autonomia artístico-existencial por outro. Claro, há muitos
folgazões que conquistam certa posição de sábio e astuto intermédio entre essas duas faces da
questão: seus espaços não são restringidos por completo, havendo, portanto, complexa trama,
assim como a complexa e violenta tessitura operante tanto do passado à atualidade, apenas
transformando seus meios e instancias operativas. Assim, não se está aqui a sugerir que uma ou
outra época é mais ou menos aviltante ou violenta, muito menos sugerindo um retorno das
estruturas sociais e econômicas degradantes do passado – onde se brincava por amor a noite
inteira, mas, muitas vezes, para tanto, deixava de botar comida na mesa em casa para poder
brincar –, mas, sim, destacando o diferencial de seus modos de operação com relação às
brincadeiras, segundo os relatos dos folgazões mais velhos acerca dessas transições históricas
das formas de brincar e, embora havendo ganhos financeiros relevantes para muitos – e estes
deveriam ser expandidos, não diminuídos –, há perdas de autonomia artística, de exercícios de
saberes, entre outras. Em suma, o jogo de xadrez parece mudar de uma época para outra, com
peças dispostas de modo diferente e o estilo de xeque-mate se atualiza, opera em novas formas
sociais e políticas, mas a vantagem continua sempre ao lado do mundo geral, bem como as
peças mais poderosas do jogo, pois as pertencentes ao outro lado foram retiradas de antemão.
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Neste estreitamento, há uma necessidade de brincar e viver que continua, mas se encurta
em seus alcances existenciais: uma passagem intersubjetiva dirigida mais exclusivamente ao
ganhar dinheiro, apresentar-se em palcos vários para, assim, sobreviver e conseguir brincar –
cada vez mais reduzido ao se apresentar segundo critérios e condições muito indiferentes à
própria singularidade da brincadeira. Em suma, ou se corre atrás do dinheiro para viver e ter o
que é necessário, para apresentar seu brinquedo, ou não se brinca e, quiçá, mal se consegue
viver: lembremos das imposições mundanas que deixam o brincador no gomo da faca, no qual,
pisando-o, se corta e prossegue, escorregando ele morre. Dinâmica na qual só se pode desviar
de uma urgência para cuidar de outra ainda maior: já de olho para correr para ali, para faturar
uma coisinha, porque aquilo é caro, se não fizer também fecha as portas então... Se antes as
brincadeiras geravam renda pouquíssimo significativa, sendo de longe essa a motivação mais
relevante para brincar – fato esse que é consenso entre os folgazões mais velhos –, hoje cada
vez mais o cachê é motivação soberana: jamais aceitam brincar de graça ou com um cachê
considerado irrelevante: irrelevante, leia-se, ínfimo, no caso da grande maioria dos brincadores
com exceções de alguns “cargos” mais altos em cada grupo. O ponto não é defender uma
incompatibilidade entre brincar e ganhar dinheiro, o que em si não seria necessariamente um
problema. A depender do modo como isso se consumaria, poderia trazer muitas soluções
necessárias e urgentes. Entretanto, é exatamente no modo e condições nas quais isso acontece
é que tal ganho se mostra desfavorável em determinados sentidos, tanto para os brincadores,
quanto para as próprias brincadeiras: ele é o passo inevitável para a jogada no tabuleiro do
xadrez, mas já fadada a apenas atualizar a sua exposição diante de um novo xeque-mate operado
pelo mundo.
Por outro lado, anteriormente essas brincadeiras dispendiam de sacrifícios em todas as
esferas cotidianas da vida, tanto quanto atualmente, mas não tanto em função do dinheiro como
agora ocorre. Assim, outrora os sacrifícios eram não só financeiros, mas amorosos, do tempo
de repouso, dos dias de trabalho e da renda deles proveniente, entre outros. Relembra-se,
sacrifício de dimensões que, na própria vida, já eram escassas e insuficientes, o que dá a ver
que a motivação para brincar advinha de outras necessidades não redutíveis à dimensão
financeira. Necessidade e abertura existencial do espaço são correlatos: o brincar pela
perspectiva de sua história e segredo se dirigia não apenas para obter mais dinheiro, e, sim, para
abrir espaços de produção criativa da vida em todas as suas esferas, incluindo as econômicas
que, contudo, segundo apontam os testemunhos do brincadores, tinha muito mais valor
simbólico-existencial do que realmente financeiro. O mundo geral, por sua vez, atualiza a vida
como um “beco sem saída” e não mais abre encruzilhadas, mas tende as fechar: o brincar a
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partir das necessidades próprias ao folgazão – viver melhor e brincar – é pressionado para uma
única direção indiferente e inóspita à sua história, ao saber e ao segredo das brincadeiras que já
se mostram inseparavelmente reflexivos, políticos e existenciais: ganhar dinheiro para
sobreviver, sob condições indiferentes à singularidade da cultura, da pessoa que brinca de modo
sempre precarizado e, principalmente, neutralizadores de suas capacidades de alterar o mundo,
correlativamente à própria subjetividade. Claro, essa trama, por este ângulo de um ponto de
vista geral, não mudou, talvez apenas tenha adquirido outra forma de operar em que a face
imanente ou existencial do brincar, sua espacialização efetiva como trabalho corporal,
reflexivo, simbólico, artístico e político sobre si se encontram pressionados à reificação e ao
direcionamento para ganhar dinheiro e brincar somente pela fantasia, não mais pelo amor, pelo
segredo e pelo respeito. Ao invés de haver um favorecimento das duas instâncias, o mundo
geral exclui uma favorecendo apenas a outra que, de certo, lhe serve melhor aos seus propósitos.
A situação, então, de uma época para outra, parece indicar apenas uma inversão de contra-pesos.
Anteriormente, mais espaço-tempo dura e até mesmo violentamente conquistados, expandindo
forças autovalorativas, antirreificantes, simbólicas, políticas e sociais – mesmo que
predominantemente “imanentizadas” e factualmente impedidas –, mas sem qualquer sinal de
possibilidade de ascensão socioeconômica, de melhora material de suas vidas. Atualmente,
liberam-se essas últimas possibilidades ainda precariamente, mas de modo a solapar àquelas,
esvaziando-as ao retirar a autonomia dos brincadores dentro do próprio terreiro, ao desviar suas
próprias motivações originais, entrecortando-as em nova encruzilhada binária. Com elas, toda
tessitura historial, simbólica, social e política do brincar atualiza-se em novas convergências e
divergências para consigo mesmas.
Assim, o mundo age redimensionando os espaços e valores que se mostram por um lado
correspondentes com o folgazão – ser visto e reconhecido, ganhar dinheiro para viver –, por
outro, indiferente à história, suas forças políticas, sociais e seus segredos, pois as passarelas,
palcos, entre outros, em quase nada solicitam uma performance – trama e tessitura –, bem como
as temporalidades outras que lhes são próprias: a estratégia sensível do brincador é restringida
apenas ao objetivo de ganhar dinheiro e posições nas passarelas. Essa construção tende a ser
efetiva a partir de um eixo: aquilo que, da necessidade do folgazão, tende se enquadrar na
necessidade do mundo geral, mas sendo objetivada, simplificada e a serviço da “cultura”, de
editais, palcos e do turismo que mostram aquilo que lhes é vantajoso mostrar. Daí a
predominância, entre os folgazões mais experientes, de um testemunho no qual o esquecimento
da história, o esquecimento do segredo e dos demais saberes do brincar, dispõe de uma mesma
trama da qual esse brincar escapa de suas mãos em variados planos. De certo, essas são
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necessidades cruciais, mas reduzidas, simplificadas e objetivadas de modo indiferente à
singularidade e complexidade da brincadeira e daquele que brinca: o estreitamento do tempo e
espaço das brincadeiras atuais têm como correlato o estreitamento do alcance existencial de seu
fazer contra-vulnerável, de seu segredo, de sua criação e solução. Estreitamento esse que está
efetivo na mesma trama que o contra-esquecimento do negro e do potencial de seu
engrandecimento simbólica e faticamente perceptíveis, embora inibidos social e politicamente.
Voltemos a ele.
O esquecimento como se vê é uma perda, mas não apenas de conteúdos, formas,
repertórios, habilidades ou técnicas. De forma nenhuma se trata da perda do mundo de outrora,
longe de ser melhor do que é o mundo atual. A perda aponta para a própria contra-potencialidade
de diferenciar-se, diferenciando o mundo em seu aqui e agora: humanizando-se nas forças entre
passado e presente como criação, simultaneamente como tomada de consciência sensível dos
fatos escondidos desta atualidade, elas exercem seu poder de brincar e viver mais. É justamente
nesse contra-esquecimento, que esses fatos e segredos se aprofundam a esconderem-se, como
se já não existissem mais. Em resumo, não é só uma história que se perde, mas sua força contrasensível, sua capacidade de produzir novos espaços a partir daqueles já duramente
conquistados. Entre fatos e segredos esquecidos, o próprio negro, então, tende a se esvair: “o
negro garantia, o negro o tempo superou, mas ficou o branco misturado com a gente mesmo,
mas naqueles costumes, sem salário, sem nem nada, escravo de si próprio e do amor que tinha
por aquele lugar” (Tindara/M/C). Tal superação temporal do negro ecoa com o amor pelo
contra-engenho, que não é outro senão o amor do sujeito por si próprio e por aquilo que no
mundo se mostra como manifestação de sua criatividade, inteligência, por sua luta, triunfo e
força, contudo ainda presas nas garras da escravidão.
Contudo, é nessa superação do negro que esse amor se mostra paradoxal já em seu
passado de autoengrandecimento: ele simultaneamente abrange uma força de mudança social e
prática de seu mundo, reivindicativa e rebelde também como autovaloração, mas por essa
última efetiva-se também, em sua estreiteza socialmente infligida, uma prisão na própria
condição contra a qual ele existencialmente investe. O esquecer favorece a submissão de uma
determinada sensibilidade fática contra-vulnerável, intensificando pré e inconscientemente em
suas ações uma atualização da condição de ser um escravo de si próprio, correlativamente
escravo daquele lugar: não mais o contra-engenho, mas agora os palcos e passarelas. O
sintoma do passado, revela-se, então, como potência, mas, em seu contra-esquecimento, como
atualização da escravidão – ou seja, paradoxalmente, aprisionar-se para em alguma medida
parcial e precariamente libertar-se ou, em suma, sobreviver existencialmente – que não é outra
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senão a própria escravidão segundo o mundo geral, que ainda avilta a vida, mas penetrando o
exercício de seu amor, em sua própria contra-potencialidade, contra-vulnerabilidade,
distorcendo-as: e é aí que o mundo geral continua a se tresmalhar no contra-mundo do folgazão,
escravizando-o simultaneamente pelo amor e pelo dinheiro, em pleno espaço do brincar, porém,
agora cada vez mais reduzido: “o caboclo é a mesma coisa” (Tindara/M/C). Antes e “por
dentro”, o desvio das forças políticas do brincador para o plano imanente e simbólico, embora
ele ainda assim, o quanto possível, retomava os fatos desestabilizando o mundo. Hoje e “por
dentro”, o esvaziamento existencial, política, religiosa e simbolicamente de tais forças,
redirecionando-as para disputa pelo dinheiro e pela fantasia apenas.
Esquecimento esse, portanto, correlato à percepção de mistura, que dá uma nova
experiência-história ao folgazão atual enquanto cada vez mais corre atrás do dinheiro e da
exibição, deixando a história e seu segredo para trás. Atualmente, para muitos, ele representa o
trabalhador, o camponês: “é de chapéu de palha, é de manga abotoada aqui, porque é o
camponês, o que representa é o camponês” (Tindara/M/C). Mais notável isso se torna quando
pude presenciar esse esquecimento na negação dos vínculos entre a história das brincadeiras,
do negro e da escravidão e, com ela, suas potencialidades de certa tomada de consciência de
atualidades em sentido contra-mundano. Muitos dizem: tudo isso é conversa, mentira do povo
mais velho que gosta de inventar, que isso não existe, que as brincadeiras vêm do trabalhador
do corte de cana, não da senzala. Interessante notar também que há uma espécie de senso
comum entre nós, o povo de fora, em sua maioria brancos, que as origens das brincadeiras
estariam no canavial: muitos tentam ver nos movimentos do corte de cana dos trabalhadores
atuais as supostas técnicas corporais fundamentais do folgazão, sem nem ao menos se perguntar
o que mais nessa passagem perpassa o corpo brincador e pode ser também fundamento de sua
performance, para além da figura racialmente híbrida do camponês trabalhador e de seu corpo
curvado a cada golpe cortante desferido no canavial. Ao invés das histórias do tempo da
escravidão, bem como as atuais contadas pelos brincadores, nas quais o negro é o guerreiro
protagonista, é frequente o maior entusiasmo para com possíveis articulações culturais ibéricas
na formação de suas origens.
Portanto, não se está aqui a sugerir qualquer busca por uma padronização formal da
corporeidade, poética, ritual ou mesmo religiosa, esses sempre em movimento múltiplo. Assim,
não se trata de voltar ou trazer o passado de volta, mas sua potencialidade segundo a vida atual,
segundo aquilo que, em todos estes elementos, se dá em margem criativa humanizante.
Novamente, ao adentrar nas experiências-histórias do segredo, entre muitas outras dimensões,
vemos entidades que estão sempre a abrir caminho nos rituais para brincar, até mesmo entre os
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pés que dançam, loas e folgazões que se enfrentam. Abrir tem como correlato, entre outras,
diversificar passagens percorrendo todos os seus sentidos, indo e voltando até seguir caminho
para outras encruzilhadas. Nisso se fecha o caminho ao brinquedo rival que por ali poderia
passar, mas se abre outro para o brincar em paz ou em guerra, não qualquer guerra, mas, sim,
aquela que é bela e inteligente. Atributos esses que são exercidos muito antes de se chegar no
terreiro propriamente dito: a disputa começa antes do brincar. Nessas encruzilhadas estão seus
donos, alguns já citados, entidades não só da abertura de caminhos, mas da mediação entre
mundos, capazes de trazerem aquilo que é necessário para brincar e viver melhor de outros
lugares, não raro inacessíveis. Além de Exus, Pomba Giras, entre outros, há uma entidade que
é crucial no maracatu, não raro mencionada como portadora do seu segredo: a Kalunga. Alguns
folgazões, como o próprio Tindara, me relataram que ela representa a ama do leite, uma mulher
negra escravizada. Por ter uma função que lhe permitia transitar entre a casa grande e a senzala,
ela conseguia prover algum alimento a mais para os demais negros ali também escravizados.
Aguinaldo, então, relata a experiência-história da vida de Kalunga e sua preparação para o
carnaval:
Então, por quê? A boneca é levada para um terreiro, pra uma mãe de santo fazer o calço29 na
boneca, né? E a boneca tanto vai passar uma semana, três dia, depende. [...] Coisa que também,
às vezes, tem dama de passo30 que, às vezes, tá brincando com a boneca que também não tem
esse conhecimento, que talvez ela não sabe disso, certo? Tá brincando pela boniteza, pra
manter com a tradição também, mas não sabe a responsabilidade que ela tem carregando
aquela boneca. [...] Essa boneca daqui, a Kalunga daqui, quando pai pegou esse Maracatu,
era uma boneca que ela já tinha muitos anos de brincadeira, muitos ano, e a boneca tava assim
com o pescoço bambo, né? Assim, ela não conseguia ficar com a cabeça em pé, né? Aí pai disse
"ah, vamos fazer uma" [...] Aí foi, mandou fazer a boneca: meu amigo, a mulher que fez a
boneca sofreu, a mulher não conseguiu dormir de noite, viu sangue, muito sangue, certo? Cara,
olha, Ave Maria, arrepiei aqui, não foi fácil pra mulher, porque é como você tá tirando a vida
de uma pessoa que participou tantos ano de uma brincadeira, e aí tira a boneca de cena, né? E
foi tantas coisinha que aconteceu ali no meio ali... (pausa emocionada) desculpa, cara, mas...
[...] não foi fácil pra mulher que fez a boneca, não, foi difícil, muito difícil, ela queria desistir
mas eu sei que conseguiu, [...] acho que levaram pra outro, lá pra uma mãe de santo lá, teve
muitas conversa entre eles lá, né? [...] A gente fica olhando o movimento, o respeito, né? Que
tem, mesmo que ninguém veja, assim, mas tem respeito pela boneca, fica bem guardadinha,
bem zelada lá no canto. [...] Então, cara, é, tem muitas coisa chato, desagradável, né? Mas que,
acima de tudo isso, há vontade, há amor, há paixão que nem eu já falei aqui, bate muito mais
forte [...] o carnaval tem um segredo imenso, que nunca ninguém vai saber. (Aguinaldo/M/C)

29
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Procedimento no qual se realizam preparativos rituais e caráter religioso para a proteção e melhor
realização do carnaval.
Em linhas gerais, trata-se de uma figura central do Maracatu Rural. Vestida com uma fantasia
adequada, ela tem a responsabilidade de, durante a brincadeira em seus “cortejos”, portar e zelar pela
boneca. Assim ela permanece situada no centro do grupo de folgazões, bem resguardada a caminhar
e dançar.

158

4.12

A estrutura da contra-potencialidade
A contra-potencialidade se dá, então, como tessitura de passagens intersubjetivas

simbólicas, afetivas, recordativo-criativas, reflexivas, estratégicas, entre outras, tudo isso em
tendência inversa às próprias agências aviltantes que lhes constitui. Tais agências aviltantes e
contra-potenciais se estruturam em uma trama de capacidades e potencialidades abertas à
produção criativa de singularidades mundanas que entrecruzam fatos, memórias, imaginações
e reflexões corporalmente: é por essas passagens intersubjetivas próprias ao mundo que, quando
reconfiguradas a partir de uma mobilização circunstancial contra-sensível, efetiva-se uma
apercepção contra-vulnerável. Entretanto, essa mesma apercepção pode atualizar estruturas
socialmente aviltantes ao próprio sujeito e ao outro ao qual ele se dirige, coexistentes neste
mesmo ato contra-sensível e vice-versa. Nesse sentido, se dá o complexo contraste
intersubjetivo, mais ou menos contra-vulnerável, mais ou menos aviltante. Tal contraste tende
em seu sentido para a abertura de possibilidades, para a diferenciação do mundo vivido
aviltante, para uma experimentação social de si que confirme e amplie tal potencialidade
inalienável da vida – embora seja ela entrecortada profundamente – em cada sua ação concreta,
mesmo que derramando suor e sangue.
Dessa forma, as afecções são múltiplas, situacionalmente colocadas em relevo em
planos conscientes e pré-conscientes em sua estruturação intersubjetiva específica. Nestes
planos, advém as motivações e ações contra-vulneráveis caso haja sensibilidades-possibilidades
impedidas ou predominantemente operantes como dor, sofrimento, invisibilidade e desvalia
sociais. Assim, a força do riso, o humor e a contra-valoração são formas de reposicionamento
estrutural ativo-passivo das dimensões sociais aviltantes, perfazendo uma contingência
estrategicamente expansiva das significações das palavras, das histórias e suas
intersubjetividades. Pelo inesperado, pelo encantamento, pela brincadeira, pela criatividade
artística ou pela capacidade de recordação, elas configuram passagens intersubjetivas que
reposicionam afetivamente essas estruturas aviltantes, abrindo, assim, novas possibilidades
favoráveis à vida. Provocando-lhes desvios, deslocamentos, liberam zonas de sensibilidades
atuais-historiais, já habituadas em sentido existencialmente expansivo, mas também esguio em
variados escapes em contra-esquecimentos. Aqui evidenciamos uma ação contingente no
sentido de que, se o mundo tende a ser instável em seus desfechos inesperados frequentemente
aviltantes – malícia do mundo –, o vivente torna-se criativamente instável ao des-estabilizar
este mundo em suas permanências, alterando intersubjetividades e liberando afetos
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autovalorativos em novas tramas. Evidenciando-se isso, evidencia-se que tal virtuosa
contingência é antes latente como protensão.
O riso é um exemplo, inclusive, porque ele mesmo frequentemente é também uma forma
de contra-valoração: o riso no registro do humor ou da piada tem como característica marcante
o imprevisível. Em grande parte, não há nada mais sem graça do que uma piada que, desde o
seu começo, é óbvia e completamente previsível, não só em seu conteúdo, mas no estilo e
circunstância com os quais ocorre. Assim, o inesperado desestrutura e expõe as sensibilidades
do sujeito surpreendido, de modo diverso ao que se encontrava: sua composição habitual
circunstancialmente é desconfigurada em sua operação intencional afetiva, tendo que se refazer
diante da inesperada significação que se manifesta. A gestualidade, a tonalidade de voz e o
desfecho de uma frase, consequentemente, de uma determinada perspectiva sobre esse sofrer,
quando inesperados, salientam aquilo que estava de fundo às afetividades tristes em jogo: a
piada desfigura uma certa arquitetura afetiva da experiência de alteridade – o sentir triste a dor
do outro – intensificando suas potencialidades intersubjetivas já implícitas, porém não
completamente obstruídas – a disposição afetiva ao riso, à vida, à alteração de possibilidades.
Ao intensificá-las, liberando-as, elas tomam parte na configuração de uma perspectiva sensível
reflexiva alternativa, sobre o significado de uma vida em sofrimento ou ameaçada por ele. Dessa
forma, a contra-vulnerabilidade não é substitutivo-excludente ao mundo geral necessariamente,
mas o reincorpora diferenciando-o, dando-lhes outros significados, abrindo-lhes ou liberando
neles outras potencialidades e possibilidades até então invisibilizadas: trata-se de liberar o
quanto possível um mundo diferente como beleza, sabedoria e efetividade prática. Lembra-se
que, de certa forma, nas sucessivas visitas aos contadores de histórias, estes eram
frequentemente proseadores e piadistas. Correlativamente, seus visitantes, em algum nível,
desfrutam dessa mesma predisposição, até mesmo antes de chegarem lá. Portanto, essa
potencialidade afetiva, não estando completamente fora de circuito, retorna em primeiro plano
quando mobilizada por uma nova configuração imediata do objeto – o sofrer –, desconformando
a sua forma de dação habitual a partir daquilo que ainda subjaz operante em todos: uma margem
protensional contra-sensível, uma passagem intersubjetiva potencial.
Nessa reinvenção afetivo-perceptiva, há uma alteração do horizonte intencional, mesmo
que sutil e extremamente ligeira, na qual a subjetividade se atualiza em novo sentido. Assim,
são revertidas mais espontaneamente e estrategicamente as afetividades em jogo na
configuração de uma nova significação intersubjetiva. Para que isso seja possível, é necessário
um reposicionamento passivo das sensibilidades e, consequentemente, das potencialidades
intersubjetivas ali efetivas, mas que toma parte produtiva deste novo significado, de acordo com
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uma pré-disposição precedente e habitual – margem. Se tal reversão afetiva é inesperada, isso
se deve ao fato de que, pré-conscientemente, há uma zona sensível exposta nessa estrutura.
Essa, portanto, deve estar mais profundamente localizada, historial e habitualmente operante na
atualidade subjetiva, imediatamente precedente a tal reversão. Do contrário, a consciência
intencional anterior apenas “corrigiria” a intuição para um novo significado em plano cognitivo,
mas sem qualquer alteração afetivo-significativa de importância existencial ou pessoal. Como
o humor é feito muitas vezes de modo improvisado e espontâneo, isso pressupõe uma
disposição neste nível das sensibilidades por parte do próprio sujeito que altera lúdica e
repentinamente este cenário a partir das retrorreferências intersubjetivas que o configuram ou,
em outras palavras, dos sentidos em trânsito de suas passagens intersubjetivas específicas.
Assim, o vivente humorista é capaz de deslocar a si mesmo quando desloca o sentido das
operatividades intersubjetivas em passagem aperceptiva: isso implica alterar a tessitura
concreta própria à manifestação do outro que, por sua vez imediatamente, é a manifestação
social de um si mesmo e, portanto, manifestando-se aí o já descrito contraste existencial.
Assim, o contraste se revela inseparavelmente intersubjetivo, necessariamente em
sentido objetivo atual – diante da presença concreta de outrem – ou inatual – em solidão, mas
em um mundo no qual invariavelmente, por contrastes margeantes em cada objeto ou lugar, a
subjetividade experimenta a si mesma em contraste com os outros, retrorreferidamente. Tratase de uma experimentação de si mesmo que tem uma predominância efetiva em primeiro plano
intencional, mas, em plano margeante subjacente, é entretecida intersubjetivamente em outras
afecções simultâneas, nem redutíveis às significações sociais gerais, nem desvinculáveis das
mesmas. Como vimos, há uma peculiaridade crucial: o humor, a alegria é oriunda de uma
profundidade subjetiva, de sua sensibilidade à vida como força contrária ao seu decréscimo
social inatual e atual pelo sofrer infligido pela violência corporal, simbólica e social. Esse é o
nível de tal disposição afetiva ao riso, desestruturante a essas instâncias e historialmente mais
extensiva, pois parte da manifestação da vida que lhes é irredutível e persistente como tal. Do
mesmo modo, o corpo que canta, brinca, joga, luta e dança, é originariamente contra-vulnerável,
pois seu segredo passa pelo livrar-se daquilo que é ruim, pelo deixar o povo livre para brincar
e viver, pelo exercício de uma abertura de novas possibilidades e de uma defesa: sintomas esses
da irredutibilidade da vida às suas próprias estruturas mundanas prescritas e predeterminadas,
tanto em plano imanente, quanto transcendente. Em outras palavras, o corpo que brinca não
está só a desvencilhar-se de um camarada-rival no jogo, mas deste entretecimento social
aviltante de sua carne, de história para si e para o mundo, liberando novas perspectivas
protensionais de ação reversíveis entre este e sua vida.
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No caso dos viventes da Zona da Mata Norte, nesse contra-entretecimento de passagens
intersubjetivas, há esse reposicionamento ativo-passivo constante em que uma fina, perspicaz
e complexa estratégia sensível se manifesta como potencialidade subjetiva em abertura. Essa,
sendo contra-vulnerável, é uma desestabilização que simultaneamente parte das faces
contrastantes próprias a si e ao outro, apercebidas intencional e pré conscientemente através
dela. Nessa apercepção das passagens intersubjetivas, seus sentidos são antes afetos e, como
tais, são já acontecimentos concretos que motivam e liberam novas perspectivas reflexivas
sensíveis à vida em sentido socialmente alternativo. Esse, por sua vez, em sua própria
manifestação, irradia desfechos ou acontecimentos potenciais – quase-acontecimentos ou
desdobramentos do atual. Essa irradiação é tal entretecimento intersubjetivo que antecede a
consciência, manifesta-se no sentir, no corpo como saber pré-consciente ou afetivo, como
percepção existencial das concretudes objetivas singulares em jogo: no entrelace reflexivo com
o mundo, através de sucessivos acontecimentos em que ativo-passivamente corpo e mundo se
reconfiguram, é que tal percepção se desenvolve historialmente em novas complexidades. Se
os acontecimentos forem desvalorativos, ameaçadores ou violentos, eles impelem raios
protensionais de ação contra-potencial por contraste com as irradiações igualmente
protensionais, porém desvalorativas de outrem, entretecendo passivamente quaseacontecimentos para uma ação concreta. Espontânea-estrategicamente desvia-se, desestabilizase, transforma-se ou inverte-se um acontecimento e seus quase-acontecimentos até então
socialmente efetivos, afetivamente desfavoráveis. A contra-vulnerabilidade re-entretece o outro
e o mundo, porém, também o próprio sujeito que a opera, abrindo novas possibilidades objetivas
de realização social pessoal.
Por isto o termo contra-vulnerabilidade que, neste caso, procura dar ênfase a uma
operação social da subjetividade, tem como pré-requisito reposicionar-se afetivamente ao
reposicionar os valores alheios em jogo, são só como significações, mas como ações latentes
irradiadas como quase-acontecimentos. Esse reposicionamento tem como condição uma dupla
vulnerabilidade, mais precisamente uma dupla sensibilidade pré-conscientemente operante. Seu
sentido, contudo, não é meramente reverter representações e símbolos sociais em suas tessituras
afetivas, mas também alterar as objetividades econômicas, políticas, entre outras, do mundo
concreto que por eles se manifestam. A margem, disposição ou potencialidade contravulnerável, como se queira chamar, é uma dupla sensibilidade imanente ao mundo
simultaneamente defensiva e criativa, da ordem da abertura em sentido determinado,
geralmente para extrair vantagens, aliviar dores, ampliar conquistas. Uma sensibilidade que
exige perspicácia para com a sensibilidade do outro e para com ela própria.
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A contra-vulnerabilidade é reversível, portanto, uma operação intersubjetiva de
dimensões atuais e inatuais de mão dupla: ela desestabiliza as estruturas imanentes do mundo
tornando-o sensível na medida em que torna sensível o próprio sujeito que o desvia
deliberadamente ou não. Esse é o caso do contra-engenho, assim como os da força do riso e da
autovaloração da vida. Portanto, há uma liberação e atualização de afetividades e significados
socialmente alternativos aos mais amplos e, até mesmo, coexistentes com eles. Em resumo,
abre-se uma complexa polissemia afetivo significativa inseparável da concretude objetiva dos
objetos e corpos alheios atuais e inatuais, desdobrando-se assim em um complexo plural de
irradiação protensional de ações, entretecidas nesse acontecimento social.
Entretanto, em algum nível, há uma continuidade entre as realizações das dimensões
próprias ao sujeito e as dimensões próprias ao mundo e aos outros em sentido historial, mas não
necessariamente atual e concreto: não há realização do mundo própria ao sujeito quando esse
último está sofrendo diversas violências contra a sua vida por parte daquele. Dessa
circunstância, o que resta e resiste é seu ato de resistência carnal imanente e, em certo sentido,
também socialmente de não se deixar abater, de manter-se afetivamente rebelde e sair depois
gritando e cantando loa bonita. Em suma, o que permanece é uma sobrevivência, impulsionada
em direção à superação de tal condição. É neste ato que torna-se possível um experimentar-se
como potência, ao não se permitir decrescer por completo existencialmente pelo mundo, na
inseparabilidade desse com o corpo e o que por eles é produzido material, historial e
socialmente. Retira-se esse entretecimento mínimo entre mundo e sujeito, sua força originária
imanente contra a morte, e a vida mergulhará de vez no caminho das trevas: o sujeito morrerá
sem nunca levar a fama, nem mesmo conferida pela enxada como diploma, pela foice como
caneta, ou pela erva que se tira do chão para manter o corpo em pé. Não poderia haver com
essa retirada qualquer possibilidade de motivação para a vida, pois se essa última for rejeitada
por completo, a saída passa a ser o suicídio ou a depressão total: para que haja qualquer tipo de
luta contra a violência desumanizante do mundo, é preciso que se sinta e veja este mundo, em
algum nível e de alguma forma, mesmo pré ou até mesmo inconscientemente, como necessários
e pertinentes à pessoa.
Trata-se de uma espécie de “uníssono” afetivo-significativo mínimo entre raios de
potencialidades e possibilidades compatíveis entre mundo e subjetividade, porém, manifesto
antes de tudo como força não só anterior à consciência, mas da própria consciência, estruturada
entre existência e mundo manifestos inseparavelmente no sentir historial da carne: uma região
existencial interseccional entre o sofrer e o viver realizados, por mais que esse último esteja
quase nulo e aquele quase soberano. Por outro lado, as vias do entretecimento dessa força ou
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potência são de mão dupla e da ordem dos entrecruzamentos: intersubjetivamente, em plano
atual e inatual, o mundo o informa e o violenta socialmente “por fora” e “por dentro”, de que
sua vida não tem valor para além do que ela pode oferecer como força de trabalho, ela mesma
usurpada de seu valor fático, mesmo que ele esteja evidente no impacto mundano de sua
produção. Dessa última, contudo, persiste na força do contra-engenho a mesma força do
brincador: há uma intersecção sensível entre fato – o engenho e a riqueza produzida por ele –,
corpo – sua potencialidade carnal, seu suor e esforço capazes de alterar o mundo – e história –
a dele e a dos outros que da mesma forma podem testemunhar e participar ativamente na
elaboração de tais forças em cada produção materializada. O contra-engenho como símbolo
condensa e irradia essas forças historiais contrárias às simbólicas do mundo, corporal e
subjetivamente inalienáveis, pois espelham não só esforço corporal, mas inteligências,
sensibilidades e criatividades: era inteligentíssimo, sabia de tudo. Essa irradiação intersubjetiva
é retrorreferente a uma intersecção entre corpo, memória, sentimento e consciência, se
intensifica nada mais, nada menos que no brincar, se distribui no brilho da fantasia do caboclo
que sabe brincar, sabe do segredo e sabe da história. Essa passagem, da mesma forma, é
ambígua, complexa e interseccionada com a dimensão aviltante do mundo geral, a reforçando
e contrariando a um só tempo em tal retrorreferência: o brincar reverte o contraste simbólico de
forças sociais no corpo fantasiado em ação, mas não por completo. Do mesmo modo, essa
incompletude se dá fora do brincar, no cotidiano, onde o negro guarda seus segredos, porque
ele tem na mente que o ouro do Brasil foi ele que deu.
Como tal experiência é em grande parte afetiva, pré-conscientemente o brincador um
tanto pode se reconhecer, um tanto se esquecer, um tanto se fortalecer em seu presente, ou um
tanto deixá-lo escapar desse último para o ouro do passado. No limite, este apenas opera como
sintoma anônimo-historialmente, diluindo-se em um nacionalismo racista que naturaliza um
camponês mestiço, pelo qual o negro é superado pelo tempo, mas não deixa de se defender com
o segredo anônimo – sintoma – que advém no corpo que se livra do mal nos carnavais ou nos
terreiros. Por outro lado, o simples retorno para essa memória ou seu mero restabelecimento se
mostra também problemático, pois ela é investida de um modo de ser, sentir e agir limitados,
controversos e, mesmo que não completamente, ainda atualizantes de sua própria condição: este
uníssono em força é simultaneamente condição de possibilidade para a luta e para os contra,
como para o que lhes impede, conforma, limita, cega ou decresce, principalmente em uma vida
sujeita às ameaças constantes de morte e a lidar com urgências e necessidades cruciais em falta.
Essa zona, mesmo que mínima e parcial de uníssono, é uma força transgressora tanto a
si mesma, quanto ao mundo, mas também estacionada, aprisionada, operando na atualização
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mesma do que lhe oprime: isso significa que a margem é dupla ou múltipla em suas
potencialidades, extensividades ou ramificações horizontais retencionais. Havendo falhas
objetivas-intersubjetivas nesse silenciamento social da subjetividade para consigo mesma e o
mundo, tais lacunas podem irromper, irradiar ações criativas, desestruturando-as ainda mais,
liberando humanizações, valorizações, realizações. Tecendo-se com as mesmas notas quase
totalmente aviltantes, agora produzem uma melodia alternativa com as próprias notas do
mundo, afetivamente desviantes o quanto pode. Por isso é quase sempre vigorosa e forte, mas
não menos sensível e sutil. Em contratempo melódico no próprio ritmo do mundo, mesmo que
frequentemente percebido como indiferente pela sociedade mais ampla, ainda assim pode um
tanto desvirtuar suas práticas, seduzi-las, corrompê-las. Nesse caso, essa é da ordem de
microespaços imanentes transcendentes pressionados ao limite: um entrecruzamento de
sonoridades perturbadoras, doloridas, rasuradas, entre as quais tal harmonia persiste a romper
re-inventivamente o mundo.
Pelo menos em grande parte, a própria luta para expandir ao máximo essa espacialidade
é a predominante zona de experimentação da vida como valor e, antes de tudo, como força que
a move. Em outras palavras, um valor de importância existencial exige como condição de
possibilidade uma alteração do mundo segundo o que é inerente à subjetividade e a transforma:
exige simultaneamente passar e ser passagem intersubjetivamente de modo existencialmente
expansivo – amplificação de horizontes intencionais – e materialmente – no sentido
fenomenológico do termo – significativo como ação. Essa operação não implica uma exclusão
completa do mundo – o que seria o fim da própria vida, da própria subjetividade que lhe é
correlata –, mas a sua transformação a partir de seu avesso – a vida neutralizada, impedida ou
suprimida como potência –, de suas margens escamoteadas ou parcialmente efetivas em sentido
contrário à determinação social aprisionante: quando no mundo não há nada, quando ele é
interdição completa à subjetividade, ela se dilacera a si mesma – a fome e a malícia do mundo
–, pois, ao tentar mudar na vida o que não pode, termina por alterar a si mesma para além de
seus limites, perdendo-se de si ao perder o mundo que a interdita e a pressiona contra si. Do
mesmo modo, a alteração do mundo como realização subjetiva implica na abertura e
transformação ou desenvolvimento dessa última. Assim, ela pode experimentar a si mesma
como alteração capaz segundo ela própria, mais precisamente, segundo o que é para ela crucial
para viver e prosseguir: transformar-se ao transformar o mundo, atualizar-se ao atualizar o
mundo, desenvolver-se ao desenvolver o mundo intersubjetivamente – acontecimentos
concretos –, segundo necessidades e potencialidades que lhes são mutuamente inerentes, essa
á a estrutura originária ao valor. Podemos já vislumbrar a importância dessa transformação a
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partir do avesso real-irreal da existência, pois, predominantemente por ela, é que é possível
extrair a erva para manter-se em pé.
Resistir ou mesmo superar a violência, a dor e a morte infligidas exige, antes, suas
transformações em outras coisas, mas a partir do que foge a elas mesmas como irredutível vida,
irredutível potência à alteração da própria estrutura social. Assim, nesse aspecto, ela se orienta
antes para alterar-se e desenvolver-se, do que para conformar-se e conservar-se: esses últimos
são necessários, mas secundários, pois o fazem segundo aquilo que só se revela como repetição
e permanência ao longo de sucessivas alterações existenciais, sem horizontes completamente
definidos, revelando de modo historialmente contingente seu estilo mais ou menos invariante.
Assim, se o mundo não for investido de qualquer significação de valor para o sujeito,
consequentemente de qualquer acontecimento que libere sua mudança a partir do que lhe é
inerente, igualmente para a subjetividade, essa última será incapaz de apreender a si mesma
originariamente como tal.
Tal realização harmônica radical pode também ser atravessada por conflitos
afetivamente audíveis, no limite uma guerra, mesmo quando alegre, ou violenta, da
subjetividade para consigo mesma em sua passagem social pré-conscientemente dirigida. Como
exemplo, é possível imaginar alguém que, mesmo sem saber ao certo o como e o porquê de um
sentimento de não pertença a um determinado lugar social, da presença de repulsa, desconforto,
ou mesmo medo ou raiva desse lugar, o apreende como impróprio a si sem razão explícita. A
depender de sua etnia, classe social e gênero, mesmo em se tratando de um lugar público, o
conjunto de significações sociais afetivas desse espaço e do comportamento dos que o
frequentam, pode informar pré-conscientemente – no conjunto estrutural intersubjetivo de
irradiações protensionais – essa sua não-pertença, inclusive de modo violento mesmo quando
anônimo. Esse sujeito pode crer que aquele lugar “não é para ele”, até mesmo a ponto de atribuir
esse sentir que lhe informa que tal lugar lhe é próprio como desejo, nesse mesmo conjunto
afetivo, como socialmente impróprio a sua pessoa. Ele pode, então, estar em conflito afetivo,
confuso ao sentir que pertence e não pertence, profundamente quer e não quer, que deve e não
deve estar ali, sem poder identificar os motivos, os sentidos desse paradoxo: trata-se de uma
existência perplexa para consigo mesma através das retinas imanentes do mundo que o reflete
em irradiações afetivas e reflexivas conflitantes entre quase-acontecimentos que se chocam.
Paradoxo esse que se reforçará no convívio com outras pessoas da mesma esfera social,
que igualmente tornaram esse afeto de não-pertença um senso comum. Contudo, tal reforço só
se dá no contraste com outras esferas que os desclassificam, os tornam invisíveis ou passíveis
de descarte e expulsão desses lugares “impróprios”. Assim, o desejo já socialmente em conflito
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ao almejar habitar e não habitar esse lugar pode ser pressionado a esconder-se cada vez mais.
Mais precisamente, a esconder-se do mundo escondendo-se de si mesmo. Contudo, o sujeito
não deixa de poder senti-lo paradoxalmente. O mundo, então, se fecha ao apartar o sujeito de
si próprio, dividindo-o por dentro em seu próprio sentir e ver, inclusive, por aqueles que são
mais próximos e poderiam julgá-lo caso ele tentasse romper caminho nessa passagem:
reinventar o seu espaço, seus horizontes, liberando novas eclosões harmônicas de sua força,
adquirindo, assim, novas pistas, novas zonas mundanas de experimentação de si, de irradiações
protensionais de si como potência e possibilidade. Se assim proceder, esse sujeito também
poderia enfrentar novos paradoxos ao se sentir traidor de si próprio aos olhos de seus mais
próximos em contraste com as rejeições e interdições constantes daqueles que “pertencem” a
esse “outro lado” almejado.
Se imaginarmos essa estruturação paradoxal do mundo imanente segundo a sociedade
escravista, forjada em brutal violência desqualificante, o quão longe não pode ir essa dinâmica
de pertença e autovalor da própria pessoa com relação a si mesma e ao mundo? Uma forma
existencialmente expansiva de movimentar e desestruturar o mundo que tem, como ponto de
partida, uma afecção “primeira” irredutivel, mas que continua efetiva em sua potencialidade
diversificante simultaneamente de si mesma e do mundo, embora violentamente obstruída. É
nessa dinâmica que a ludicidade, assim como o corpo, afeto e as palavras imprevisíveis,
diversificam e reposicionam tramas existenciais e suas respectivas passagens intersubjetivas: o
espaço-mundo torna-se um lugar de profundo trabalho ativo-passivo sobre, para e por si, sobre
a intersubjetividade que lhe constitui. Conservando-se como habitus, ela pode se tornar mais
leve e operável, pois se mantém como habitualidade contra-vulnerável, simultaneamente lúdica
e guerreira.
Ao passo que a subjetividade é excluída, invisibilizada e esquecida socialmente, o
mundo torna-se retrorreferência autodesvalorativa para ela, ou seja, fundando uma relação de
desvalia, de despotencialidade para consigo mesma nas manifestações daquele. Para poder
continuar, ela, em algum nível, não tem pré e inconscientemente outra alternativa a não ser
contra-esquecer tal ausência de si no mundo, correlativamente tal ausência de si para consigo
mesma, como irradiação pré-consciente de potencialidades e possibilidades mundanas. Contraesquecer pode implicar também reinventar, no limite e radicalmente, de modo a desprender-se
deste mundo em sua factualidade socialmente suprimida e, correlativamente, desprender-se de
si mesmo. Vemos que, no amor do brincador que simultaneamente se escraviza e contra-produz
liberações da existência, manter-se historial, atualmente sensível e cônscio de uma realidade
implica transformá-la. Mas simultaneamente e de modo imiscuído, também o faz como contra-
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esquecimento: no qual a fantasia do brincador como ouro do passado e sintoma que, apesar de
ser contra-sensível, também se desvia, se insensibiliza e se aparta existencialmente de sua
história e, correlativamente, de si, atualizando o mundo geral segundo as suas operatividades
“originais”.
Nisso se dá a atualização de sua harmonia paradoxal e múltipla com o mundo, lhe
transgredindo em síncopes imanentes desconcertantes, abrindo novos espaços mais sensíveis à
dança, bem como aos contra golpes certeiros. Porém, simultaneamente também mantendo-o
secretamente como é, por meio do brilho de suas performances e fantasias: uma estrutura
simbólica de irradiação protensional de potencialidades historiais um tanto realizadas e um
tanto indeterminadas como porvir, bem como de possibilidades sociais objetivas que nesse
exercício contra-sensível do mundo-terreiro se abrem. Tornando-se hábito, se desenvolve
como saber, como estilo existencial incansável que tem origem em um vínculo primordial com
o mundo, mesmo que em seu interior este continue a produzi-la em sua própria contrariedade,
sua autoalteração contra si mesma: esquecimento de si através do inevitável engajamento do
viver-brincar como sobrevivente às urgências impostas pelo xadrez do mundo geral. Há,
portanto, uma complexa encruzilhada interpenetrante entre o mundo e a subjetividade,
existencialmente expansiva e restritiva: esta é a estrutura intencional da contra-potencialidade
e, consequentemente, do contra-esquecimento. De ambos os lados, um para o outro, essa
passagem é fundante à estruturação intersubjetiva da interioridade sensível ao mundo.
4.13

O ultrapasse da objetividade no acontecimento entre a vida e o aprender a brincar
O jeito da existência em variados níveis, implica uma intersecção entre o jeito de

brincar, o jeito de viver e o jeito de ser. Por isto, não raro, o começo vivido do aprender a
brincar, como já se pode notar na perspectiva de muitos folgazões, não é cronológico, mas de
outra ordem. Assim, o começo do brincar e do viver tem início em outro tempo, em outro lugar:
a gente que brinca, que começa a brincar, já nasce vendo aquilo ali, não é a vivência, a vida
da gente é aquilo ali, mesmo quem entra na brincadeira com 7 anos, com 8 anos, com 12 anos,
com 20 anos, quem é dali” (Fábio/C).

Este nascer vendo aquilo ali, nem sempre se dá em todos os folgazões, que tem como
marco uma paixão primeira pela brincadeira. Porém a descrição da experiência desta paixão,
tal como visto em seção anterior, os faz invariavelmente retornar para o começo da própria vida,
tanto factual quanto historicamente, chegando também ao domínio dos antepassados e
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entidades. De diferentes formas portanto, por meio de sucessivos contrastes, entre estes
diferentes domínios da experiência inicial do brincar, dão-se os primeiros passos para adentrar
em um começo não cronológico, anterior, simultâneo e posterior aos fatos objetivos do mesmo.
Desta forma as suas estreias na brincadeira, não raro, se espalham no tempo, na história e, mais
precisamente, no desejo: “minha vida na brincadeira eu não lembro quando começou, porque
desde pequeno a única coisa que eu queria na minha vida era brincar” (Fábio/C).
Neste plano originário do aprender a brincar, perpassam acontecimentos múltiplos, nem
sempre exclusivos das brincadeiras factualmente presenciadas desde a infância. Ouviam-se,
então, as histórias dos avós e bisavós sobre estas brincadeiras, mas também sobre o mundo do
qual elas falam. De modo marcante, nelas comparece com força, a vida aviltada em espaço
curto de humanidade, como parte integrante ao desejo de brincar. Nestas passagens
intersubjetivas, desponta por exemplo o cavalo marinho no poente especial de um engenho,
cheio de tristeza, ilusão, misturados com violência. É de um engenho no qual se baixava
a cabeça a pensar, dava pra correr água dos olhos, dava vontade de chorar, olhava pro lado
de cá, não tinha ninguém pra falar [...] nisso eu vi uma fala passando do lado de lá, dizendo
“vou pro Cavalo Marinho, vou à noite, venha olhar. (Inácio Lucindo/C)

Inácio então continua para, do poente do engenho, descrever a chegada do cavalo
marinho em sua vida: “coisa linda do lugar! Isso meu coração frangiu, o meu corpo sentiu, as
minhas perna mudou e os meus olhos se aproximou, eu fiquei apresentado, achei bonito e fiquei
bem contente no lugar!” (Inácio Lucindo/C). Fica claro em seu relato poético do vivido que, a
vida que sente, é aquela do poente, esta é quem está presente, apaixonando-se pelo brincar com
sua falta, dor, necessidade e desejo.
Assim, o começo cronológico é perpassado em sua facticidade objetiva, mas em
direções outras, quando o observamos nos alcances existenciais de seus desejos, que perfazem
uma tessitura de múltiplas passagens intersubjetivas. Este começo é, portanto, da ordem de um
sentir, assim como são o segredo e a história, embora anônimo intencionalmente, na hora da
precisão ele ainda assim é saber: o folgazão sente e se defende neste anônimo-pessoal despertar
carnal da história, no qual aparece você, aparece o outro; ele brinca porque é coisa dos
antepassados dele e ele se sente bem; tem que ver porque aquilo está existindo, porque é muita
raça e loucura botar um maracatu na rua; eu brinco com uma raça de dentro da gente, um
segredo que só conto para quem for da família. A precisão é, portanto, dupla: tanto atual no
momento do ataque inesperado, diante do qual o sangue volta para o lugar, quanto da própria
existência desde seu princípio marcado por necessidades várias e urgentes.

Nestes dois
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sentidos a brincadeira se mostra como solução. Porém, esta última não é redutível a aquisição
de afetividades genéricas, amizades ou outras dimensões sociais elementares apenas, algo
acontece na brincadeira para além destas instâncias, quando o vivente está diante de sua
singularidade performática. Ele apercebe afetivamente algo na brincadeira que o contém e,
correlativa e inseparavelmente, algo que a brincadeira contém, lhe é próprio e distinto em
comparação com as diversas outras instâncias da vida: “uma coisa que me contém foi eu ver
Caboclo de Arubá. Cabra sambando no vidro, rebolando pra lá e pra cá, meu corpo chega a
frigia, eu tinha aquilo de alegria, no meu coração entrar” (Inácio Lucindo/C).
O começo do aprender a brincar ou mesmo sua aparição primeira na vida de um
folgazão, convoca-nos para esta outra esfera da experiência não cronológica, da ordem do
encantamento, do sentir e do desejo: assim, o relato sobre este começo factual traciona outros
começos factuais ou não da vida, como o dos sonhos, das entidades ou deste próprio sentir.
Quando ele comparece nas entrevistas, algumas vezes e espontaneamente, os relatos bailam
entre as mais variadas dimensões entre o brincar e suas vidas. Mas, além disto, o próprio
aprendizado se revela também sem ponto cronológico de origem na hora da precisão, para além
daquilo que o sujeito conhecia e esperava: “eu entrei na brincadeira eu pensei que eu não
sabia, mas quando às vezes eu me espantava ‘sei, isso eu sei’, começou, aí de repente eu tô
fazendo o que eu faço hoje” (Fábio/C). Este alcance do aprendiz para com os saberes concretos
em manifestação no terreiro, dá a ver uma esfera da experiência que os registra para além
daquilo que, intencionalmente, pode-se perceber objetivamente. Eles revelam deste modo um
entrever de cunho afetivo, um conhecer, não um mero ver: aquele que agarra com os olhos
gravando no coração muito mais do que pode saber que o faz: eu pensei que não sabia, aí eu
me espantava, “sei, isso eu sei”. Este conhecer a brincadeira, simultaneamente próprio a ela e
ao sujeito, é aquele que já desponta quando o folgazão principiante sente, fringi e se aproxima.
Nota-se, portanto, que, o fôlego da memória que sente e grava, ao arrancar o mundo com os
olhos, está certamente a adquirir mais do que pode capturar apenas com a visão objetiva. Outros
acontecimentos também conferem realce a tal conhecer afetivo, de modo que, diante de papéis
com loas anotadas, Fábio não encontra aquilo que procura para aprender a brincar:
ah, porque o Pataqueiro31, que negócio lindo! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda!" Aí no
papel tudo escrito lá, aí eu, sabe aquele negócio de sem querer? Eu não sentia o mesmo tanto
daquilo ali, eu tinha a teoria, mas não gostava. (Fábio/C)

31

Trata-se de uma figura de cavalo marinho.
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Desta forma, uma combinação de técnicas e gestos prontos, por mais bem treinada que
seja em sua reprodução imitativa, não dão conta de manifestar as brincadeiras. Do mesmo
modo, não é exclusiva ou finalisticamente para eles que a intencionalidade desejante se volta,
mas para o que, neles, os ultrapassa ao sentir um tanto a mais o acontecimento do brincar que,
como tal, extrapola aquilo que, nele próprio, seria redutível a qualquer objetividade. Em suma,
não se está a desejar apenas um conjunto de habilidades motoras, gestuais entre outras. O
sentido deste conhecer não está apenas nas dimensões que podem, a depender do olhar do
espectador ou aprendiz, serem classificadas como objetivas e essenciais a qualquer
performance: embora passe por elas, ele está na singularidade daquele que as executa não
evocando padrões, mas um acontecimento que manifesta algo irredutível ao objetivamente
visível e padronizável por posteriores abstrações. Em outras palavras, ele está no acontecimento
de um jeito da existência que, em sua singularidade concreta, extrapola as habilidades através
da própria realização das mesmas. Isto fica ainda mais perceptível, no seguinte relato de Fábio:
eu não gosto de brincar feito uma casca [...] o que existe é casca, por isso que não é só teoria,
pô! Se fosse só teoria todo ator seria o excepcional botador de figura, porque ele tem facilidade
de decoração de texto [..] facilidade de interpretação do gestual. (Fábio/C)

Em outras circunstâncias, isto pode deslizar para uma dança artificial que combina
variados gestos de diferentes folgazões, técnica e copiosamente:
aí é uma dança transgênica [...] então, não tem como a gente dizer que tem uma fórmula [...]
você faz, é igual andar [...] você induz uma criança a andar, lógico, todas essas pessoas que eu
falei são minhas referências [...] mas eu não sou eles. (Fábio/C)

Na capoeira, isto aparece com força, principalmente entre os mestres mais antigos:
ninguém ginga igual a ninguém, você é você, você é a sua ginga. O andar é exemplo
constantemente evocado e, não raro, o aprendiz que é identificado como imitador, é tido como
invejoso e enxerido, como alguém que não tem em si o que é necessário e procura “roubar” do
outro para conseguir exibir-se: brincar somente pela beleza, somente para aparecer. Este
roubo, é exatamente a tentativa de reprodução da singularidade do outro e, consequentemente,
de sua objetivação e representação. Inácio Lucindo expressou isto com ênfase: “tu não anda do
teu jeito? Todo mundo tem seu jeito, porra!” (Inácio Lucindo/C). No campo da poesia, esta
manifestação pessoal dos versos, é igualmente crucial, como afirma um antigo mestre de
maracatu de Araçoiaba (PE): “ninguém dá juízo ao outro [...] não adianta, só adianta cada um
fazer o seu” (Demésio/M). Assim, o não ter fórmula para aprender, tem como correlato um
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horizonte aberto de produção do brincar: jeito de aprender e jeito de brincar, são singulares ao
passo que se materializam para além de qualquer prescritividade, algo que na capoeira se
também se manifesta: “não pode ficar imitando uns e outros, você é você! O que você tem
dentro de você para apresentar!?”
A teoria ou a casca é, portanto, desprovida do acontecimento de uma determinada
singularidade encantadora, aquela que faz o coração frigir e expressa uma vida simultaneamente
pessoal e coletiva. Mais ainda, aquela que é irredutível a qualquer sua descrição objetiva, a
qualquer eidética geral do espaço tempo percebido. Desta forma, a cópia que se norteia pelo
desempenho daquilo que já é previamente estabelecido e objetivável, no mínimo suprime tal
acontecimento da singularidade, pois ela não contém a brincadeira nem a pessoa
originariamente: não aparece você, nem aparece o outro e, nem mesmo, se poderá dizer que,
por exemplo, aí é o maracatu. Claro, o texto pode ser inspiração, no sentido de “índice” de
imaginários, de recordações, de afetos entre outros, dos quais se pode acessar uma experiência
criativa. Contudo e novamente, a forma de ler não pode ser aquela objetivante categorial. Como
criação, das margens do brincar advém um acontecimento poético corporal singular não
prescrito, pois é naquilo que precede e ultrapassa o texto como sentir, quando investido de um
movimento próprio, seja ele manifesto entre imaginações, recordações e sensações que advém
e se transpassam, é que ele pode se materializar no terreiro em novos transpasses32 imaginário
carnais, próprios a toda a sua tessitura de acontecimentos.

32

O transpasse, é uma categoria que descreve ou alude ao processo passivo da experiência de alcance
intersubjetivo, carnal e historial. Ela descreve uma instância em que variadas passagens
intersubjetivas atuais e inatuais se misturam, perfazendo a tessitura ou o entretecimento de um
sentido como, por exemplo, ocorre na criação poética improvisada, como já desenvolvido em seção
anterior – “A capacidade de recordação”. Nesta última, as recordações, imaginações, percepções e
afecções se misturam ativo passivamente, manifestando um acontecimento íntegro em sua
singularidade, não redutível a qualquer um destes atos em separado, bem como aos objetos que
visam: há um entretecimento memorial-historial-carnal que os constitui e os antecede, pois tomam
parte da própria produção fática de objetos intencionais. Sendo, portanto, uma manifestação em que
a singularidade é sua condição de possibilidade, sua dação ultrapassa qualquer sua descrição eidética
objetivante, tanto protensionalmente, quanto retencionalmente. Neste sentido, o ultrapasse tem como
correlato o sentir um tanto a mais que, embora tenha um sentido, este último só pode ser conhecido
de modo mais pleno de modo incompleto e gradativo durante, após e na retomada de suas
manifestações concretas. Assim, o ultrapasse é um fenômeno de “antecipação intencional” de algo
que, embora objetivamente definível, permanece indeterminável, em aberto à inesgotabilidade desta
singularidade e de sua historicidade imanente, bem como de seu porvir incerto, mesmo que mínimo
e extremamente discreto. Pode-se dizer assim, que o ultrapasse conserva um transpasse préconsciente de realização de margens, perfazendo uma abertura no horizonte de qualquer
objetividade, implicando assim uma potencialidade subjetiva em ato que, mesmo que de modo não
intencionalmente dado, está voltada para sua própria transformação não prescritível, por mínima ou
ínfima que seja. O acontecimento objetivo de algo, realiza, portanto, a concretização de um
ultrapasse como transpasse concreto, que a criação artística por exemplo, leva aos limites, revelando
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Desta forma, se olhadas como mero conteúdo objetivo em suas significações e
representações a serem, por exemplo, associadas e recombinadas segundo tais objetividades,
nada advém a não ser uma casca ou uma dança transgênica. Assim, trata-se apenas de uma
representação. Resume-se: a necessidade de brincar e ser e a necessidade de aprender e criar
são correlatos, da ordem de um sentir e de um acontecer para lá de qualquer prescrição
objetivante. O interesse, o maior dos fundamentos, portanto não é um interesse qualquer, mas
um preparado pelas mais diversas passagens intersubjetivas, mobilizado pelos mais diversos
alcances temporais no plano de tramas e tessituras. Tempo, interesse e história, são mesmo um
dos maiores fundamentos do brincar e, pelo menos em grande parte, de seus segredos. Assim,
se o aprendiz busca aprender a brincar, ele não está a olhar apenas teorias e habilidades, mas
algo que lhes é inerente, porém não redutível a objetividades e, consequentemente, visívelinvisível: o ultrapasse da intencionalidade é realizado afetivamente por ela própria,
extrapolando cronologias e objetividades: tanto para o passado – origem do brincar na vida do
brincador –, quanto para o futuro – aprender a brincar – ou na atualidade do mesmo – eu fiz e
descobri que sei o que eu não sabia que sabia – , este sentir registra e manifesta,
simultaneamente ao fluxo de consciência, dimensões da experiência que escapam ao que, da
atualidade de um horizonte intencional, é passível de objetivação, seja por atos de percepção,
imaginação, dedução ou recordação.
O fluxo da subjetividade, ininterruptamente e em algum nível, implica, portanto, um
fluxo dinâmico de margens com suas permanências e alterações. Sendo esta última o quase
passado-futuro intencional é, portanto, inobjetivável, pois participa do próprio processo de
objetivação, perfazendo este determinado sentir. Na indivisibilidade entre sentir e perceber, é
que ela se revela simultaneamente como potência e sensibilidade, simultaneamente a si mesma
e ao mundo em suas atualidades. O conhecer se manifesta e intensifica no inacabamento, em
sentido determinado, desta margem composta por tessituras historiais, inseparáveis da
manifestação concreta e singular do mundo ou do outro e, assim, transpassando-os em sentido
determinado pré-reflexivamente. Sendo ela historial, envolve uma extensividade existencial
determinada e, portanto, e da mesma forma, um alcance imanente transcendente. Deste mesmo
modo e consequentemente, ela perfaz uma apercepção e, assim, uma intersubjetividade
simultaneamente efetiva na dação do outro e do mundo – que coisa linda aquela figura –, e de
si mesmo – eu tinha a teoria, mas não gostava, eu não gosto de brincar feito uma casca.

assim um sentido antes impossível de ser apreendido no horizonte intencional que o antecedia, em
sua totalidade singular.
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Evidencia-se então que, embora obviamente o aprendiz se oriente de modo também objetivo
para aprender determinadas habilidades, movimentos entre outros, o que ele antes almeja,
percebe e o orienta, se manifesta no plano do sentir e da margem, ambos inobjetiváveis.
Retornando à capoeira, isto comparece como essencial à manifestação do capoeirista em suas
mais variadas performances, sob o seguinte aspecto: sentir quem está sentindo como um
capoeirista e, portanto, dando a ver um sentimento capoeira.
Podemos dizer então que, o interesse como fundamento, é aquele que se dirige para
aquilo que é, ao intuir o seu sentido de ser além daquilo que objetivamente é: um acontecimento
concreto. Em suma, o sentido é da ordem do sentir inseparável da singularidade sensível do
corpo que brinca, de diferentes maneiras: ele não só provê um saber inesperado, mas um
alcance de uma natureza pessoal que sente, sabe e não sabe o que lhe é compatível para se
aprender e fazer: “a minha natureza, o meu pensamento, aí eu digo natureza: meu pensamento
nunca pediu, meu coração nunca pediu que eu botasse aquilo, nunca, nunca, nunca!” (Biu
Alexandre/C). Nas palavras de um caboclo:
a triba dele já vem de nascença pra ele brincar já aquela brincadeira, aquela brincadeira que
ele sabe brincar com ela, porque ele gosta daquela brincadeira, porque é a nascença dele é pra
brincar com aquilo. (João Pererê/M)

Esta natureza, é a mesma que se manifesta como segredo e sintoma do passado – garra
e desejo de brincar –, é este mesmo sentir os antepassados: é coisa dos antepassados dele que
ele faz e se sente bem. É na manifestação deste sentir que advém o corpo criativo que, com
alegria guerreira, dá um enfincão e avoa no pé do mestre. Também é esta natureza que se
manifesta no terreiro como jeito da existência, uma visível invisível aparição, fusionando
passado, presente e futuro. Isto nos reenvia novamente à capoeira que, tanto historial como
atualmente se revela ao sujeito como descoberta e transformação de si e de sua vida. Entretanto,
tal processo implica uma necessidade existencial de resolver um problema: este, entre os
mestres e não raro, é de ordem social, afetiva e moral grave. Por outro lado, o seu ultrapasse
revela que, tal desejo de aprender capoeira não lhe era redutível: eu entrei para a capoeira para
resolver o meu problema, mas ela tirou isso de mim e eu não saí mais dela.
É por este saber que o aprendiz compreende a si e a sua vida, aliás, trata-se mesmo de
uma busca na qual ambos, brincadeira e vida, são alcançados na mesma andança. No seu
decorrer, o folgazão compreende-se com sua necessidade de aprender algo que extrapola
horizontes de si e do mundo. Mas para além disto, é por meio deste processo de viver-aprender-
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brincar, através do sentir, que o vivente pode se descobrir, elaborar as compreensões de suas
próprias experiências e de sua vida:
eu digo "eita", eu comecei a entender o que era que eu tava sentindo, porque não é a teoria,
não é, [...] eu já digo toda figura é muito simples, o que a teoria dita e o que você vai escrever
é muito simples. (Fábio/C)

O sentir o mesmo tanto daquilo ali, é correlativo ao sentir a si próprio também na falta
que se testemunha na teoria, assim como a falta que se testemunha na vida: a brincadeira me
contém, é solução da vida, é solução do corpo que tem uma história. Sentimento que é um
desejo de brincar do qual não se sabe com exatidão de onde vem e o que significa – eu só sei
que a única coisa que eu queria na minha vida era brincar –, mas que sente um tanto a mais
como na capoeira: um desejo de partir para entrar, uma necessidade ou uma identificação
indizível. Assim também se aprecia uma figura, que igualmente exibe mais do que ela mesma
seria enquanto objetivamente descritível: o processo de aprendizado implica no
desenvolvimento de reflexões, compreensões e estratégias sensíveis ao sentir como ultrapasse.
Em suma, o que está em jogo é aquilo que dá vida para a figura – “você tem que dar
vida para a figura” (Aguinaldo/M/C) – quando o folgazão sabe fazer a história ao brincar –
“brincar é saber fazer a história” (Biu Alexandre/C) – com sua capacidade de recordação –
transpasse – no corpo, voz e mente em ação. É aí que, mesmo quando comparece o segredo ou
a figura como um outro, ainda assim a pessoa advém nesta mesma singularidade,
experimentando-se na apreciação alheia – é ver o brilho nos olhos do povo e dizer33: olha, este
é meu trabalho, este é meu jeito de ser. É com este sentir o mesmo tanto daquilo ali que, de
certa forma, o folgazão testemunha a autenticidade de uma brincadeira, de modo inseparável
da autenticidade pessoal daqueles que brincam. Estes últimos se manifestam no contraste entre
as particularidades estéticas de cada folgazão: um contraste intersubjetivo de singularidades
sensíveis. Mas o que este jeito exibe é também, desta forma, uma vida singular que alcança
uma maior distância:
É um amor, é uma saúde, é uma andança, é uma distância que se alcança, um colosso, uma
satisfação, uma andação, deu no corpo, na moral, no sangue, na alma, conhecimento,
recebimento, no vai e vem, no chegar, no ir e no voltar. (Inácio Lucindo/C)

33

Gestual, corporal e poeticamente segundo uma figura ou função nas brincadeiras.
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Portanto, é nesta aparição em todos os seus alcances, que a vida do brincador se mostra
para além daquilo que é como objeto ou força de trabalho, sendo apreciada nos alcances que
lhes são próprios:
Onde carneiro dormia? Durmo no colo das moça nas ramas das melancias. [...] Quem não
gosta da melancia, pra um pouquinho dela chupar? É que nem o Cavalo Marinho, enfeitado no
lugar, todo mundo quer presença e aquilo ali quer olhar. (Inácio Lucindo/C).

4.14

O transpasse da folha que cai
Assim como o brincador em geral, o próprio poeta se manifesta em seu estilo pessoal

de fazer poesia, simultaneamente próprio ao mundo sobre o qual fala, seja por meio de assuntos
verídicos ou mentirosos. Entretanto, as loas e sambas, não raro, manifestam algo para além
destas instâncias. Este algo é aquilo que na poesia mexe com a memória do povo: “esse arranjo
de samba com a poesia que mexe com a memória de várias pessoa. E quando você diz um verso
dentro do Cavalo-Marinho, todo mundo quer ouvir, quer ficar sentencioso, com vontade de ver
mais” (Mariano Teles/C). A vontade de ver mais se dirige àquilo que, embora possa falar do já
visto, o traz de modo singular no sentido de transpassar o juízo e a mente do ouvinte.
Sentencioso é o mesmo termo que, para Mariano Teles, designa o jeito do figureiro de se
expressar com o corpo e voz em sua beleza singular: “um bom figureiro, sentencioso, é aquele
que sabe se expressar o que que vai fazer e agradar a plateia que tão assistindo” (Mariano
Teles/C). Disto tudo, advém uma estética afetiva imageticamente confessada pelo poeta, mas
simultaneamente pelo tempo e pelo mundo. Neste acontecimento estar sentencioso é uma forma
de prazer apreciativo, portanto uma forma de sentir e, simultaneamente, uma forma de
expressão criativa, sendo ambas afetivamente memoriais.
Esta margem pessoa-folgazão também se dá, de certa forma, nas dinâmicas do segredo,
na relação com as entidades que, não raro, exige transpassar estas duas instâncias: a força
pessoal com a de um antepassado que vem:
porque na hora vem a força, você não tem só a força sua, você tem que ter a força pessoal e a
força espiritual, que na hora você chama e ela vem. Vem um antepassado, aí você tendo a força
de um antepassado, você não perde, meu filho, entendeu? (Dedinha/M)

O interessante também é que tanto a força pessoal quanto a força de um antepassado,
solicitam um brincar que se fortalece em um sentir simultâneo às duas instâncias
historicamente: sentir o contra-engenho é sentir a força pessoal do negro do passado, que era
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como é aquele que brinca e igualmente sente sua própria força existencial atual para e ao
brincar, viver e se defender. Do mesmo modo, ela não é apenas um sentir, mas um agir e
expressar. A força pessoal, as criativas estratégias e reflexões sensíveis são então perpassadas
por estas diferentes passagens intersubjetivas, mas em um plano da experiência que extrapola
a dimensão do aqui e agora objetivos: ela tem, em seu limite, um começo no plano do sentir a
vida da brincadeira, naquilo que sua natureza pede, é e quer ser, sempre um tanto desconhecida.
Embora venha a preencher faltas predeterminadas, ela as extrapola. Temporalmente desobjetiva
nestes seus alcances, não raro, ela evoca a ideia de dom que não se ensina e não se aprende: “é,
você é um professor, tá me ensinando, eu vou aprender com você [...] mas poesia meu filho,
isso é dom! O cara não aprende, não! Diz agora mesmo depois o cara vai dizer não sabe mais”
(Bastião Miliano/C).
Já no caso da força de um antepassado há, no limite, a vinda de um outro com ou pelo
qual se brinca, de modo que a pessoa se transforma. Entretanto, ambas as dimensões pessoais
e ancestrais são muito particulares e até íntimas em seus modos de aprender, fazer e ensinar:
tais formas não só resguardam, mas exigem historialmente um novo espaço existencial, a ser
aberto pelo próprio aprendiz, solicitando assim os dois dos maiores fundamentos: o tempo e o
interesse. Sobre este último, não raro ele contrapõe a ideia do dom, entretanto, quando o faz
realça como mais força um sentir desejante que é estrutural a ambos: “mas se ele botar na
cabeça ‘vou fazer aquilo’ e é a paixão dele aí ele faz, véio, faz. Não tem esse negócio de ler e
escrever nem nada não” (Luiz Paixão/C). Novamente a escrita, no caso a partitura que
corresponde aí com a teoria, retira do aprendiz o exercício do seu alcance sensível afetivo, desobjetivo: o fôlego da memória, a sustância da vida e do andar. Retira da música ou da figura
aquilo que ela é, algo muito mais além de seu texto ou técnica34: nada mais nada menos, retira
a vida e um outro que ali se manifesta, compondo com a figura ou um caboclo uma só expressão
vivencial. Portanto, dom e paixão se encontram na mesma temporalidade imanente contramundana, que é solução do corpo e da vida e tem uma história. Entretanto, esta solução não é
redutível aos seus problemas dados de ante mão, nem mesmo ao que dela se pode objetivamente
34

Não se está aqui a sugerir, defender ou se posicionar contra a técnica ou a teoria, mas descrever as
perspectivas dos brincadores para com este respeito. Claro, podemos indagar o quanto as posturas
mais técnicas e teóricas tendem para objetivações esterilizantes à criação, à potencialidade sensível
de desejos e à outras formas de saber, aprender e desenvolver artisticamente. Por outro lado, podemos
indagar também as motivações sociais e as limitações desta abordagem do aprender pelo sentir e
viver historiais e todo o conhecimento que produzem. Entretanto, podemos, ao invés de ler e
interpretar este conhecimento a partir de uma habitualidade, técnica e teoria objetivantes - certamente
incorrendo em limitações como os folgazões muito bem descrevem - ler, desenvolver e reinventar à
técnica, pela perspectiva historial do sentir, viver e acontecer, enfim, de sua epistemologia própria,
de sua reflexividade e estratégias sensíveis singulares.
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antever, ela exige uma transformação do horizonte subjetivo como abertura indeterminada, ela
se dirige, assim como o sentir, para tal desenvolvimento existencial do aprender.
Paixão esta que é de uma veia poética que agoneia, sendo simultaneamente dom e
necessidade pessoal. Portanto a margem como já dito, manifesta-se também como força, um
sentir que pode e vê ao ultrapassar objetividades, evidenciando afetivamente aquilo que lhe é,
por contraste, diferença e orientação, mas não se anuncia como conclusão definitiva, nem lugar
de chegada. O aprender surge inesperadamente resultante das buscas orientadas por este sentir,
assim como repentinamente, não raro pela noite, até mesmo interrompendo o sono, surge uma
poesia:
é o mesmo processo, o cara só canta se tiver o dom, se você não tem a veia poética, você não
canta, porque a veia poética [...] agoneia o cabra pra cantar. Se tá dormindo, a poesia só vem
de noite, aí você que tem a veia poética, ela agoneia. (Dedinha/C)

O folgazão em sua necessidade de criar poesias nas madrugadas em que a inspiração
pode vir ou não vir, precisa ser antes mobilizado por algo que está fora de seu controle
deliberado:
bom mesmo de fazer verso mesmo é de noite, no silêncio [...] tem vez que eu faço cinco, seis
verso durante duas hora, e tem dia que a gente passa duas hora, três e não faz um, tem isso
também [...] tentando chegar e não chega, não, deixa pra lá, não adianta tentar. (João
Paulo/M).

Este vir é uma necessidade – veia poética – muito particular, uma inspiração pela qual
o poeta decide deliberadamente atende-la, mas, se ela escapa por qualquer razão ou, mesmo nas
semanas anteriores a uma sambada, ela não vem, a atitude deliberada por si mesma não é
suficiente para fazer a poesia chegar: não adianta tentar. A veia poética e o dom também se
interseccionam em plano historial: a natureza da pessoa é um desejo que sabe o que convém e
não convém a si diante de uma brincadeira, assim como a triba que o caboclo nasce para
brincar com aquilo por que ele gosta muito. Trata-se mesmo de um desejo de alcance mais
profundo a mobilizar aquilo que não se tem ideia do que é, mas se sente que é e o que se precisa
fazer: o brincar se mostra então como concretização historial da veia poética da vida.
Para além daquilo que o sujeito pode se dar conta, contudo ele pode retomar os percursos
deste sentir-ver-aprender-fazer e começar a entender o que é isso, pode começar a tomar parte
mais ativa na produção disto que o produz, pode orientar isto que já o orienta, sem submetê-lo
à vontade deliberada de modo controlador. Esta orientação orientada é estrutural ao aprender,
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ela é o próprio processo de aprendizado, um processo pelo qual, segundo Dedinha, é o mesmo
da veia poética que agoneia:
o maracatu é tirado do chão e quem sabe não vai dizer [...] e cada um sabe como é, e toda erva
vale, saiba usar ela, né? É igual preparar uma erva, saber se vai ferver, se vai crua, se vai
deixar pra secar. (Dedinha/M)

Preparo este que só pode conhecer, cultivar e desenvolver temporalmente se saber usar
a erva, prepara-la em acordo com suas características, propriedades e tempo: é preciso saber
escutá-la, assim como se escuta o silêncio da noite para conferir se dali virá alguma poesia. Isto
ficou ainda mais evidenciado quando, ao estar com Dedinha em sua casa, junto a João Paulo,
aquele me apresenta seu jardim cheio de variadas plantas medicinais, que cultiva e sabe
preparar. A analogia, portanto, não é à toa e nem arbitrária, até mesmo porque os preparos dos
calços ou das relações com antepassados, também passam por este preparo das ervas. Preparos
estes que muitas vezes não se ensina, ou se ensina parcialmente, deixando em aberto também
espaços para a descoberta de outras formas de uso. Tal comparação novamente nos convida a
prestar atenção no sentido de uma experiência de escuta, cuidado e saber com o tempo e o
mundo, consequentemente com as próprias brincadeiras.
Em suma, segundo Inácio Lucindo é como deixar uma folha cair, deixar uma chuva vir,
um recebimento. Esta folha que cai, mesmo em se tratando de uma folha fática no aqui agora
narrada no fazer poético, não é mais somente folha, mas um acontecimento singular de variados
aspectos materializados em versos rimados. Quais são por exemplo os versos de Inácio que
descrevem suas experiências, mas para além daquilo que seria redutível à categorização
generalizante de seus estados afetivos, bem como ao modo dos aspectos objetivos daquilo que
poderia se identificar na poesia como conteúdo ou forma. Do mesmo modo para com a
expressão do corpo do brincador que a confessa. Assim, o aprender e o fazer poesia, estão em
uma produção de algo que acolhe para além do que objetiva de ante mão acolher, que vê para
além daquilo que se mostra perceptivamente neste mesmo sentido e, portanto, para produzir
algo para além daquilo que se poderia vislumbrar, antecipar e planejar.
Assim é também a poesia improvisada que Inácio Lucindo diz ser uma forma de olhar
o tempo, ou seja, de deixar vir aquilo que, nas tramas do espaço, é passível de combinações
entre as sonoridades das palavras, memórias, sensorialidades em acontecimento. Da mesma
forma é o preparo do aprendizado, que produz deixando vir as tramas do mundo, segundo suas
passagens intersubjetivas efetivas ou possíveis. Para tanto, é preciso ter intenso olhar
deliberado, mas que não pode se sobrepor ao que se mostra nele e, simultaneamente, ao que
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nele não se vê, mas se conhece ao entrever, em fluxo: é a mente que, diferente do juízo não
procura, mas coincide ao transpassar o recordar e o imaginar naquilo que acontece. Desta forma,
mais precisamente, aquilo que se mostra na poesia não é redutível à recordação em si, nem ao
ato de recordar ou imaginar, assim como não é redutível às características do espaço percebido
já narrado como história, nem às suas tramas intersubjetivas ali perceptíveis de modo perspicaz
e penetrante. Algo a mais ocorre nesta tessitura de estéticas, afetividades, intersubjetividades e
sonoridades que se materializa através das “palavras combinadas” (Dedinha/M). Assim como
toda erva vale, toda palavra vale, toda característica objetiva de qualquer espaço, também vale,
basta ter o preparo, o tempo e a combinação adequadas: basta os deixarem cair em recebimento.
Desta forma é também o jeito de aprender, de viver e de brincar. Eles são correlatos e
dispõem de uma temporalidade em comum, de uma estrutura comum que lhes é essencial: o
sujeito os produz passivo-ativamente com seu mundo e, portanto, é produzido por ele em sua
própria atividade. Pela perspectiva da dimensão passiva, há um deixar vir o aprender ao longo
da história do sujeito; assim como há um deixar vir o mundo para produzir nele e com ele uma
nova solução de adversidades inesperadas, assim como há também um deixar vir no próprio ato
criativo do brincar quando o brincador entra e sai sem se molhar, quando faz poesia nas
madrugadas ou na imediaticidade da “hora viva” (Dedinha/M). Do mesmo modo quando o
brincador se defende na hora da precisão ao saber sem saber que sabia. A máxima o brincar
não se ensina, se aprende, não pode ser compreendida a não ser a partir de suas passagens
contra-produtivas em sentido historial. Desta forma, extrair a erva, exige ampliar tramas entre
diferentes brincadores e até mesmo pais de santo por exemplo.
Interessante notar que, esta dimensão do dom entre a força espiritual e a força pessoal,
não só exige tal contra-produtividade, mas ao evocar entidades ou antepassados para trabalhar
na pessoa que cria, estas se mostram como figuras andarilhas, viajantes:
aquele povo que morreram [...] tá pegando as coisa, entendeu? [...] ter participação um índio,
o espírito do índio, ele anda muito, ele não para cumadre fulozinha da mata, você tem que ter
uma devoção com alguém que chegue perto de você. (Dedinha/M)

A inspiração do poeta é múltipla e se dirige a qualquer instância mundana: toda a erva
vale, mas saiba preparar ela. Martelo, não só diz que suas criações poéticas advêm de suas
andanças no mundo concreto, mas também nas dos sonhos, este tempo de mundaneidades
imanentes, nas quais comparece também as andanças de seu anjo de guarda. Todas estas
instâncias são designadas com um mesmo termo: botar o juízo no mundo, seja em sonho, em
outro mundo ou no mundo mesmo:
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tanto faz tá acordado, tá dormindo como tá sonhando. É isso, botar juízo no mundo é isso. Cê
tá dormindo, você tá com vontade de criar uma loa, aí você se deita, aí o anjo da guarda não
vai andar? [...] ele tá andando, ele passa por lugar bom, por lugar ruim. (Martelo/M/C).

As raízes das veias poéticas são existencialmente extensas e atravessam horizontes ao
alcançar infindos passados-futuros. Assim como a defesa que advém na hora certa, a poesia
chega quando menos se espera. O aprendizado igualmente surge espantando o aprendiz que, de
repente, se percebe folgazão para além daquilo que sabia e podia saber, embora já o pudesse
sentir no mesmo tanto daquilo ali. E assim, sendo o brincar de crucial importância na vida do
vivente, nesta descoberta ele desenvolve sua forma de orientar-se no mundo:
tá tudo muito embutido nessas coisas aí, então, isso vai no aprendizado, vai no que você faz,
pelo menos eu não separo nada disso, por isso que eu digo, eu sei um pouquinho de onde que
eu vim, sei pra onde que eu vou e sou desse jeito. (Fábio/C)

Desta forma é também o jeito de aprender, de viver e de brincar, eles dispõem de uma
temporalidade em comum, de uma estrutura comum que lhes é essencial: o sujeito os produz
passivo-ativamente com seu mundo e, portanto, é produzido por ele em sua própria atividade.
Pela perspectiva da dimensão passiva, há um deixar vir o aprender ao longo da história do
sujeito; assim como há um deixar vir o mundo para produzir nele e com ele uma nova solução
de adversidades inesperadas, assim como há também um deixar vir no próprio ato criativo do
brincar quando o brincador entra e sai sem se molhar, quando faz poesia nas madrugadas ou na
imediaticidade da “hora viva” (Dedinha/M). Do mesmo modo quando o brincador se defende
na hora da precisão ao saber sem saber que sabia. Neste sentido, a própria passividade toma
parte ativa neste processo, no sentido de que, no aprender por exemplo, o sujeito se orienta em
seu aprendizado segundo um sentir o tanto daquilo ali: é ele que informa a falta ou presença de
algo que extrapola a casca e à teoria.
Evidencia-se então que, se o sentir informa presenças ou ausências, ele recorda e
prescreve, mas não objetiva e define. Mas se assim o faz, só o pode fazer a partir daquilo que,
em algum nível, ele contém de antemão como orientação. Retomemos o olhar que agarra o
mundo, pelo qual o coração sente e grava, sendo, portanto, o fôlego da memória e a sustância
do andar, equivale dizer, da vida. O sentir implica memória, no sentido de sustentá-la: ou seja,
de fazê-la perdurar. Entretanto, este sentir é o mesmo que sente o mundo através dos olhos: o
coração é aquele que sente um tanto a mais e, neste sentir, é que se distingue no visível a falta
de algo que, pelo menos objetivamente, é imperceptível. Neste sentido o olhar que agarra é um
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olhar que não apenas vê, mas que sente e sabe. Para tal, ele tem como condição de possibilidade
aquilo mesmo que ele mantém: a memória. Mais ainda, este sentir por ser capaz de distinguir
pressupõe uma recordação intencionalmente anônima, sendo, portanto, ele mesmo também a
manifestação desta memória, mas não uma qualquer e sim aquela que sabe, que tem um saber
sem objetivamente saber. Porém tal memória e o seu olhar são um sentir da ordem do desejo e,
portanto, não só informam a identidade de um objeto, pessoa ou ação em sua atualidade: eles
últimos não são meros objetos de um desejo que, por sua vez, ou brincador visa e se satisfaz,
finalizando estes últimos colorindo suas “formas geométricas” com tonalidades de emoções ou
sentimentos genéricos de satisfação ou prazer: este sentir desejante é entretecente entretecido
existencialmente, identificando e realizando uma história, uma potencialidade, um transpasse.
Este desejo, portanto, tem e não tem objetivo, no sentido de que deseja aprender a
brincar, porém o jeito de brincar que se deseja adquirir não está em seu horizonte predefinido,
ele se dirige para além do que nele é dado. Assim ele não é passível de ser antevisto ou previsto
pois, como aprendiz, não pode conhecer aquilo que ainda não se realizou: assim como no fazer
poético, ele se dá em ultrapasse. No desejo deste último não se tem nem na memória – passado
–, nem no presente, nem no futuro suposto, o seu objeto dado – a poesia concluída ou o jeito de
brincar já prescrito socialmente. Este desejo é antes desejo de um acontecimento que, como tal,
sempre supera qualquer horizonte, qualquer passado e qualquer futuro pois, do contrário,
teríamos uma repetição completa, perfeita e, consequentemente, uma paralização da existência
ou sua repetição eterna e total, uma mesmidade absoluta. Na verdade, seu objeto antes de ser
a poesia feita ou, mais precisamente, para que seja possível tê-la como tal, é preciso antes
desejar o seu processo de fazer, de criar, assim como de brincar: eu não sei, a única coisa que
eu sabia é que eu queria muito brincar. O jeito de brincar e a poesia em questão, portanto, não
estão dadas em suas singularidades, eles são ausentes objetivamente ou presentes como
potência, como porvir indeterminado: eles são presentes como desejo em aberto, não redutíveis
a uma finalização de um objeto qualquer, este último é aquele que vê, cria e conhece a folha
que cai em transpasse.
Portanto, estamos diante de uma memória que sente como desejo de algo inacabado,
uma memória que deseja realizar-se como desenvolvimento não completamente prescrito, mas
como abertura: trata-se de uma memória em ultrapasse quando em transpasse mundano. Em
outras palavras, memória em protensão, enquanto transformação de um entretecimento
existencial, de suas variadas formas de efetivar-se em diferentes passagens intersubjetivas.
Contudo este sentir é também, assim como a veia poética quando o brincador ou o aprendiz
estão em ação, uma revelação: eu não sabia que sabia. Podemos então dizer que a memória
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que sente é um corpo que conhece, imagina e recorda enquanto deseja e registra, o mundo pelas
vias do invisível do visível, do inobjetivável do objetivável. Descreve-se aqui então uma
tessitura ou entretecimento profundo na qual, como condição de possibilidade da manifestação
do brincar, temos uma mistura inveterada entre memória, recordação, imaginação, desejo,
percepção, conhecimento e ação indecomponível, perfazendo um único sentir. O corpo assim
como o juízo, imagina e cria sentindo, sendo o aprendizado em certo sentido o próprio processo
criativo historialmente realizado não só pelo sujeito, mas antes pelo que o antecede e o move.
Em alguma medida também a própria vida do sujeito, que com ele se desenvolve em sua
singularidade, em seu jeito de ser até então inédito. Esta memória e sentir que se “equivaleram”
em certo sentido, se revelam então como a própria subjetividade em suas dimensões mais
extensivas imanentes, naquilo que ela é radicalmente sensível e desejante ao mundo, de realizar
a si mesma como indeterminação e abertura. Nesta há um sentido como direção, porém despido
de um objeto ou lugar finalizados em seu horizonte. Não se trata de objetos, lugares ou
aquisições, mas sim de autotransformação, o que indica que este sentido, como inacabado, está
voltado à própria subjetividade ao se voltar para qualquer transcendência mundana em
ultrapasse. Inversamente, neste voltar-se, é naquilo que o mundo ultrapassa como
acontecimento tal subjetividade e seus entretecimentos sociais, em suas antecipações ativopassivas, que ambos transpassam-se na produção singular do brincar, do viver e do poetizar.
4.15

A contra-revolta do pé do negro escravo
Percorrendo as diferentes cidades, conversando com os diferentes caboclos que

brincaram nos carnavais destes tempos antigos, era comum os seguintes comentários: “fulano?
Disse que nunca furou ninguém?! Fulano matou foi gente!” Ou ainda: “Fulano era maldoso,
gostava de bater pau pra valer, ali furou muita gente”. Vez por outra, havia um ou outro do
seguinte comentário: “Fulano? Aquilo é um mentiroso! Na hora do pau, corria e se escondia no
meio das cana!”. Desta forma, seja nas entrevistas ou fora delas, tanto as iniciativas de bater
pau para matar ou morrer ou os feitos delas decorrentes, assim como as iniciativas de fuga ao
confronto, incidem sempre sobre ações alheias, nunca sobre as daquele que as contam. Em todo
caso, é possível realçar o sentido destas experiências histórias, supostamente apenas de
expectadores, do ponto de vista da iniciativa de “procurar confusão”. No plano do cavalo
marinho de outrora, isto se resume na resposta de Mané Corrêa à minha pergunta sobre como
foi, para ele, brincar em sua vida: “foi bom demais! Nunca apanhei!” (Mané Corrêa/M/C).
Entretanto, a lida com o perigo oriundo do público, tomava parte da própria ação de brincar:
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era nela e por ela, que se lidava com a morte possível. Lida esta que era efetiva no próprio
improviso das figuras, no próprio brincar, o que evocava a necessidade de brincadores
preparados, figureiros da bocada pesada. Histórias que exemplificam estas lidas são inúmeras:
figureiros que desafiavam agressores com pantins maliciosos escapando de facadas, ou aqueles
que teciam circunstâncias nas quais estes perdiam suas possibilidades ofensivas, entre tantas
outras.
Assim, o sentido do brincar entrando e saindo sem se molhar, tem variadas dimensões,
desde a lida com este tipo de perigo sem “sair da figura” – “você tem que saber reagir com a
figura” (Aguinaldo/M/C) - até com a lida improvisada poética e humoristicamente bem
sucedida. Esta lida das figuras é a mesma lida com o perigo, seja ele oriundo do público ou dos
próprios folgazões: “mas é muito fácil dele perder a vida por conta disso, porque tudo que ele
faz ele se entrega” (Biu Alexandre/C). Neste sentido, se está aberto a perceber as
potencialidades intersubjetivas ao riso, ao desafio ou às piadas, porém, simultaneamente atento
e precavido, não se entregar e ficar vulnerável ao público. Isto é estruturalmente
correspondente com a capoeira em sua abertura atenta, na qual o jogo de corpo, a malícia e
as demais ações em conexão ativo passiva com a musicalidade e com o outro, simultaneamente
são abertas e fechadas. Abertas para sentir, perceber brechas criativamente, no limite, para
produzir um acontecimento lúdico marcial no qual, os golpes perigosos, são efetivos de forma
estética e afetivamente crescente. Dá-se um complexo diálogo no qual, os golpes, a veras ou
não, conversam buscando uma realização mútua, que não colide com o perigo e o risco físico
ou moral que lhes é inerente. Contudo, uma entrega desatenta, indiferente ou descuidada, pode
correr severo risco de traição ou mesmo acidente.
Adentrando mais no campo da motivação do brincar no tempo da ignorância, nos
deparamos logo com uma disputa movida pelo desejo de ser melhor do que o outro: “era no
tempo da ignorância de um para ser mais do que o outro, para acabar com o maracatu do
outro, ser o melhor caboclo” (Luiz Caboclo/M). Mas não apenas ser o melhor, este acabar pode
coincidir não só com vencer uma disputa, mas matar. Além disto, ele é efetivo antes mesmo do
caboclo nascer, ao não permitir que seja bom:
aí nascia um caboclo lá naquela serra, naquela outra avenida, pra brincar na minha mesma
cidade, aí o cabra dizia que o caboclo era bom, o menino era bom, eu já ia procurar acabar
com ele, é, eu já ia usar as minhas malícia pra acabar com ele. (Nenê Modesto/M)

Vemos, no entanto, a necessidade deste desejo objetivar não permitir que outros sejam
reconhecidos como bons ou mesmo deixem de o ser, devido ao possível rebaixamento daquele
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que ocupa tal posição. No caso do nascimento dos novatos, busca-se impedir que estes se
desenvolvam: “hoje a gente ensina o outro brincar, [...] antigamente, não, a gente acabava
com ele [...] pra ele não brincar mais do que a gente que sabia mais” (Nenê Modesto/M).
Vemos aqui outra face do não se ensina, se aprende: se por um lado ela favorece o aprendizado
como um trabalho existencial sobre si e seu mundo, de modo autônomo e criativo, por outro ele
o desfavorece no sentido de intencionar, pelo menos em parte, inviabiliza-lo. Em outras
palavras, isto resume-se no seguinte relato: “todo mundo só queria ser bom só!” (Nenê
Modesto/M). De qualquer forma, esta nova abertura de possibilidades mundanas precisa ser,
até certo ponto, exercido entre os folgazões, aprendizes ou não, para que se possa aprender a
brincar. Em resumo, “só brincava quem tinha coragem” (Nenê Modesto/M).
Assim, os olhares que se entreveem, sejam entre os brincadores ou entre eles e o público,
são dúbios. Encruzilhadas entre desejos no sentir o mesmo tanto daquilo ali, lugar da inveja a
fitar, possivelmente, traições ou a derrota alheia, simultaneamente, de antecipá-las e se precaver
das mesmas. Portanto, este arrancar pode ser eliminar outros ou proteger-se destes que
igualmente assim o podem proceder. O orgulho e a inveja são o que, segundo os folgazões,
moviam os caboclos, revoltados pela violência oriunda do pé do escravo, acorrentado, agredido
e humilhado. Mas é aí que tal revolta não incide somente sobre os senhores, muito
provavelmente reprimidas devido ao seu poder dominante, mas entre os próprios caboclos:
daí nasce essa ignorância de caboclo, de maracatu, sempre tem um lado que está na defesa
aqui, outro que vem dali, ele está vendo pensando que é o capitão do campo, é outro irmão que
vem com o chicote e com a arma na mão. (Tindara/M/C)

O capitão do campo é um outro nome para o que se conhece mais amplamente por
capitão do mato. É ele que, segundo Tindara, pensava estar no lugar do senhor, e castigava os
próprios irmãos:
era aquele que vinha te judiando sendo do teu sangue, teu irmão de cor, de sangue e de tudo,
mas estava com uma arma botada pelo aquele coronel para perseguir e ter mais... aquele
tinha... negro está com aquele poder e está pensando que era bem o dono. (Tindara/M/C)

É neste sentido que, os brincadores, eram perigosos e invejosos, ignorantíssimos:
“quando a gente começou a ideia era fechado para aquilo. [...] a turma toda você tinha que
ter cuidado porque a turma toda era ignorantíssima” (Tindara/M/C).
Nota-se, portanto, que, tal ignorância - orgulho, inveja e violência traiçoeiras -, são
fortemente produzidos pela dinâmica aviltante do mundo, mas não só indiretamente - do que se

185

sofre na senzala ou no canavial entre irmãos ou entre estes e os senhores -, mas diretamente: os
coronéis incentivavam e orquestravam as rivalidades entre caboclos moradores de diferentes
engenhos. Luís Caboclo então nos conta: “fosse brincar no maracatu e chegasse, levasse uma
cipoada com a cabeça lascada ou furada, o senhor do engenho dizia assim:[...] “eu não quero
ninguém apanhado aqui dentro de casa no engenho não. Pode arrumar os pano e partir” (Luiz
Caboclo/M). Vejamos: além da revolta do pé do escravo, temos um mundo geral escasso em
espaços de realizações autônomas da vida em variados âmbitos e, nos arduamente conquistados,
caso haja derrota, implicam perdas de território em um lugar que nem mesmo pertence ao
sujeito. Para além disto, o mundo geral, através do coronel, captura as necessidades e
moralidades do folgazão ao seu favor, provocando um constante aviltamento atualizado no
orgulho e inveja daqueles, dentro do seu próprio espaço alternativamente potencial: uma
captura que pode talvez produzir severas desumanizações. Ao favorecer uma única face da
potencialidade subjetiva que luta para se amplificar e desenvolver-se, o coronel impõe a
repressão e a violação de outras necessidades. Assim o fazendo, ele estreita objetivamente o
orgulho em ódio, inveja e violência a serem valorativamente reforçados como vitória sobre o
próprio irmão. Desta forma, caso um caboclo retornasse vitorioso “o senhor do engenho
chamava os capanga, puxava os bacamarte para cima e bei!! Meu engenho tem homem!! [...]
vamos comemorar!” (Luiz Caboclo/M).
Este ato confere ao vivente algo raro: uma valoração de sua própria vida, daquilo que
ela faz e pode, por parte do coronel, porém a partir de um estreitamento odioso, invejoso de seu
orgulho. Assim, ela efetiva-se profundamente vinculada com a disputa orgulhosa e odiosa entre
caboclos, bem como ao medo da exclusão do seu precário mundo do engenho. Intensifica-se
isto com proteções contra a polícia: “se o cara matasse um lá no maracatu e a polícia botasse
atrás dele, ele ia chegar aqui na porteira, pegasse: “aqui não, aqui é o engenho do coronel,
volta!” (Luiz Caboclo/M). Evidencia-se então uma tessitura afetivo valorativa a partir de uma
arquitetura na qual a experimentação autovalorada de si – orgulho – e o reconhecimento
intersubjetivo deste – visibilidade social -, são mobilizados e orientados pelo transpasse da
raiva, inveja e do medo: atender a estes últimos tende a se tornar a condição de possibilidade
para a conquista daquele. Esta é a trama intersubjetiva do mundo geral, de tal tessitura
existencial, lançando os caboclos contra eles mesmos por meio daquilo que, eles próprios, tanto
necessitam: reconhecimento a partir daquilo que os manifesta, para eles e para os outros, com
algo para além do valor das suas forças de trabalho. É possível até, por esse ângulo, perceber
as brincadeiras como mero lugar de descarga afetiva, e de atualização do mundo como ele é.
Certamente, elas passam por isto, mas para onde então, pela própria perspectiva do brincador,
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o sentido do brincar se dirige? Seria apenas uma consumação de invejas orgulhosas, desejosas
em brincar para ser o melhor sozinho aos olhos do outro? Uma necessidade de humanização
em ira, completamente desorientada e perdida?
Neste quadro, o outro, tende sempre a aparecer simultaneamente como ameaça e como
meio de concretização da realização de si em um entretecimento complexo. Sua trama
intersubjetiva tende fortemente a manifestar esta realização do outro, em contraste com a
ameaça à própria possibilidade de realização de si. Ou mesmo ainda, com a ausência desta
última, pela qual o sujeito constrasta-se, correlativamente, consigo mesmo de modo
desvalorado. Tal contraste é complexo, pois deixa em diferentes relevos o medo de morrer,
fracassar, perder e não ser dentro e fora do terreiro. Em suma, um complexo contraste de
significações afetivas, portanto de potencialidades de acontecimentos existências determinadas,
esta apercepção senciente do outro. Tal circunstância é extremamente complexa pois, por parte
do outro, esta mesma apercepção pode ser operante. Assim, ser bom só, ser o único valorado
em seus atos próprios ao ser caboclo, é uma necessidade extrema, gestada pré conscientemente
em oposição radical ao que é, estruturalmente, predominante na vida: o sofrimento de ser
reduzido a uma força de trabalho homogênea, sem acesso ao desenvolvimento autônomo de sua
singularidade e a sua consequente intersubjetivação social compatíveis. Daí a captura mundana
que faz coincidir, apenas uma estreita região desta compatibilidade entre potencialidadenecessidade própria ao sujeito, e as possibilidades de realização mundanas destas instâncias: a
estreita, objetiva e urgente passagem entre autovaloração e reconhecimento social, a saber, a
derrota de um rival. Severo contra-esquecimento, pois desvia outras passagens intersubjetivas:
a revolta contra o senhor, as amplificações e diversificações das formas de realização destas
potencialidades existenciais com os próprios irmãos, fazendo saltar os olhos grandes da inveja
pelo cortante e estreito caminho de sua visão, que deseja intensamente substituir o outro por si
mesmo.
Desta forma, não se trata apenas de uma precaução contra um futuro agressor,
impedindo-o de agir como tal, mas antes de atender a uma necessidade em que, este, aparece
como obstáculo: a necessidade de retirá-lo do mundo, e a necessidade de engrandecer a si, são
uma mesma força da potencialidade do vivente. Não se trata também, apenas de se manter e
continuar a ser melhor que outros e, assim, continuar percebendo a si mesmo como pessoa
valorosamente singular, porém superior: neste caso, poderíamos ter uma motivação
competitiva, em que o outro enquanto pessoa bem sucedida, não necessariamente é um
impedimento, mas a condição de possibilidade desejada para que o desafio de se tornar ou de
se manter o melhor, atualize estas duas instâncias, embora o pódio não admita mais que um
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vencedor ocupar a primeira posição. Entretanto, certamente a necessidade do desafio, que é
própria ao maracatu neste tempo, está contrastando medo, inveja e, portanto, predominando o
jogo entre eliminar o outro e ser reconhecido, até mesmo antecipadamente: não há regras. Desta
forma: “carnaval é desmantelo35, agora se desmantela quem quiser!” (João Pererê/M). É sobre
todos estes aspectos que incidem os preparos na madeira, no feitiço ou nas rezas para o
carnaval:
você tem que se preparar porque tem muita safadeza em maracatu” (Nenê Modesto/M); “meu
tio disse assim: “ó, meu filho, a gente tem que andar calçado36, porque a gente não sabe o que
vem lá fora, e Maracatu é uma brincadeira que tem seu adversário e o seu adversário é outro
caboclo que nem a gente. (Luiz Caboclo/C)

Há outra dimensão importante, os caboclos, frequentemente, ou são aqueles conhecidos
como os zé ninguém, ou aqueles que conhecidos como caboclos de respeito. A inveja é via de
mão dupla de uma para outra categoria. Na primeira estão os aprendizes e os caboclos
desmantelados, que só querem brincar para aparecer, na segunda, estão aqueles respeitados,
que já tem seus lugares de reconhecimento e valor. Temos então um duplo sentido para a palavra
ignorância. Um, se refere ao tempo que se tinha caboclo de lança de respeito: “naquele tempo
se conhecia caboclo de lança!” (Luíz Caboclo/M). Conhecê-los significa testemunhar seu
perigo, seus saberes guerreiros e a beleza singular destes em suas evoluções estéticas. O outro,
se refere ao caboclo sem conhecimento, ousado demais e que só pensa em querer ser mais do
que os outros: “aquele caboclo zé ninguém, que não sabe fazer nada, tudo pra ele tá bom, né?
Aí termina a se desmantelar” (João Pererê/M). O caboclo zé ninguém é aquele que quer se
amostrar de qualquer jeito, tudo para ele está bom no sentido de só importar para ele ferir
outros e aparecer.
Em suma, não importa que tudo se desmantele em variados planos na brincadeira, mas
apenas que ele apareça. Isto ocorre no cavalo marinho, aquele que é denominado como o baba
máscara: “só pensa em aparecer, se amostrar, todo enxeridinho, sem conhecimento e amor pela
brincadeira” (Aguinaldo/M/C). Se amostrar ou aparecer são outros termos providos de duplo
sentido que, neste caso, é negativo: “quer fazer uma chegada, quer fazer é ignorância, a
ignorância! Quer se amostrar demais, quer se vacilar demais, quer fazer ignorância. Não, aí
35

A categoria “desmantelo” tem variados significados, deste uma rasura nas intersubjetividades próprias
a variadas dimensões corporais, sensoriais, afetivas, estéticas e criativas das brincadeiras, até a
violência, o ferimento ou a desagregação de uma comunidade. Portanto, a categoria essencialmente
tem o sentido de destruição, disjunção, descompasso, desarmonia, morte, entre outros.
36
Ter realizado os devidos preparos religiosos parar brincar o carnaval protegido contra possíveis
perigos de variadas ordens.
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não é assim que se faz, não!” (João Pererê/M). A ignorância é um termo igualmente ambíguo
pois, por um lado, diz sobre aqueles caboclos que só querem furar os outros de qualquer jeito,
por outro, sinaliza o tempo em que haviam caboclos de respeito. Por um lado, isto dá a ver que
furar em si não é o sentido do brincar: “é porque ele quer ser mais do que todo mundo, ele,
quando ele quer botar um ponto, ele não sabe botar, ele não quer botar, ele quer botar só
pra...” (João Pererê/M). Contudo, dá a ver que saber furar, é pré-requisito ao caboclo de
respeito, aquele é feito na malandragem ao botar a guiada onde quer: “esses caboclo velho que
é treinado feito nessa malandragem, a gente sabe o que tá fazendo e sabe o que quer e fura,
onde a gente quiser fura, fura, porque a gente sabe como é que faz, entendeu?” (Otaviano/M).
Nota-se duas diferenças importantes: a primeira é a do jeito de furar, há um saber mais capaz
marcialmente; segundo, não necessariamente mais voltada ao aparecer e ser mais do que os
outros: se quiser furar eu furo, não preciso ficar me amostrando, dizem.
Porém, sabemos que esta separação não é plena: muitos caboclos que são alguém,
podem invejar tanto aqueles que também o são, como aqueles que não são e, todos eles, em
alguma medida só queriam ser bons sozinhos. Por outro lado, muitos caboclos zé ninguém,
querem o ser, e não somente no sentido de se amostrar sem conhecimento, indiferentes aos
outros caboclos respeitados, prejudicando-os para se destacarem. Isto mostra que, embora cada
caso seja um caso, cada folgazão seja um folgazão, em diferentes doses, muitos deviam ter, em
maior ou menor teor, todas estas qualidades em si. Mas um sentido já se destaca aqui: não está
em questão simplesmente vestir uma fantasia bonita, se amostrar e furar os outros. Portanto,
algo mais é almejado nesta brincadeira para se tornar um caboclo de respeito ou, no plano do
cavalo marinho, um figureiro de respeito, para além de reproduzir cascas e teorias ao babar
máscaras para aparecer.
Se amostrar demais, equivale a querer ser mais do que todo mundo: “saber mais que
todo mundo, não, porque todo mundo é igual, todo mundo é uma coisa só, então, eu não posso
querer ser mais do que os outro” (João Pererê/M). Este querer saber mais do que todos também
se refere, principalmente, a querer ser mais do que aqueles que são respeitados:
o cabra que brinca não anda experimentando ninguém, nem querendo ser mais do que todo
mundo [...] se amostrar no meio daqueles [...] ele não tem experiência de nada, ele quer
experimentar aquele que tem mais experiência, aí termina se dar mal. (João Pererê/M)

Mas aqui se revela algo importante: todo mundo é igual. Desrespeitar é, de alguma
forma, rasurar esta percepção comunitária entre caboclos, deixando-os desvalorados,
diminuindo o valor e destaque de suas presenças. O sentido do respeito é o de atuar sem que
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ninguém se sinta humilhado, rebaixado ou ofendido: se aperceba invisível comunitariamente
em suas capacidades singulares, assim como ocorre predominantemente na vida do mundo
geral. Entretanto, ainda assim, cada um deve conseguir exercer seu jeito de ser de modo a ser
reconhecido, portanto destacado em relevo intersubjetivamente. Este não é outro senão sua
capacidade de brincar: “aquilo ali é uma brincadeira e a gente tem que ter respeito, né? Tem
que ter capacidade de brincar e de saber como é que brinca” (João Pererê/M). É exatamente
nesta que há uma exigência de cada caboclo diferenciar-se dos demais, mesmo que em
vantagem em relação a eles – aparecer-, porém, sem desrespeitar – rebaixá-los:
porque a gente tem uma inteligência mais do que muitos que tem é outra coisa [...] cada cabra
tem o seu modo de sair, tem seu modo de viver, tem seu modo de brincar, tem uma posição. Se
a minha posição é uma, a sua é outra [...] porque todos eles não é igual. (João Pererê/M)

A margem é tênue. Neste ponto, temos uma complexa encruzilhada de passagens
intersubjetivas atuais e inatuais, a depender de quem está na posição de chegar e de quem se
encontra na posição de receber aquele que chega37. Aqueles que recebem são o mestre caboclo
e os demais “caboclos de frente”, mais preparados, estando todos no topo da hierarquia dos
caboclos de maracatu. Estas posições são disputadas e, não raro, motivo de conflitos. Portanto,
quando um iniciante ou um caboclo mais experiente, porém novo na região, adentra para a
equipe, todo este complexo invejoso e orgulhoso se aguça. Deste modo, é preciso saber chegar
no sentido de respeitar, o que equivale a não agir de modo a não ser mais que os outros, porém,
simultaneamente sem deixar de aparecer como tal: revela-se aí uma complexa trama das
estratégias sensíveis aos múltiplos quase-acontecimentos entretecidos intersubjetivamente na
chegada. Assim, antes de atingir os outros de qualquer jeito, há um pré-requisito em uníssono
ao saber chegar: “cada um tinha que fazer a chegada direitinho, fazer, apertar a mão dos
folgazão todinho assim, olha, voltava pra lá, voltava pra cá, ia pra lá” (João Pererê/M).
Entretanto, simultaneamente, se deve chegar de modo a mostrar suas capacidades pois, os
cumprimentos daqueles formados na madeira, não são tão amigáveis assim. Dentre estas
capacidades, há uma crucial denominada saber chegar que, assim como escapa de reduzir-se
ao mero ganhar ou perder entre pontos desmantelados ou não, também escapa a uma atuação
meramente estética e amistosa: “muitos brinca porque acha bonito aquilo ali, ele gosta daquela
brincadeira mas não tem aquela inteligência dele saber chegar, saber entrar e saber encontrar
um caboclo” (João Pererê/M). Este saber encontrar o caboclo, tem como pré-requisito entrever
37

Este trecho se refere ao ritual que abre as atividades de carnaval de um maracatu, denominado
chegada, conforme descrito na introdução.
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outra trama: “desafio! É, antigamente pessoal entendia isso, a pessoa tem que olhar isso!”
(João Pererê/M).
Este saber é complexo e não solicita de antemão uma orientação objetiva para derrotar
os caboclos que o recebem, também não solicita uma luta fictícia embelezada: há antes uma
tensão incerta e contingente ao ir e vir aproximando-se e afastando-se destes extremos: há entre
os brincadores passagens intersubjetivas alternativamente contingentes de uns para os outros,
entretecendo riscos, perigos, intenções escusas ou mais ou menos transparentes. Igualmente,
em outras circunstâncias nas quais os caboclos se encontram, nada é predeterminado, mas,
entretanto, a iminência do perigo, da traição violenta torna necessária a prontidão para ambas.
Portanto, é preciso, em dança, jogo de corpo, saber dialogar, tecer tramas, tensões e distensões
intersubjetivas corporalmente pelo alcance de variadas extensividades existenciais. Algo que
a mera objetividade competitiva cristalizada é incapaz de fazer pois, o como é que faz,
ultrapassa apenas a execução de um conjunto de habilidades sensório motoras:
não sabe como é que faz, às vezes, às vezes tem muito, ele chega na ignorância, quer botar um
pondo desmantelado, fazer uma chegada, cumprimentar todos eles, saber como é que chega,
saber como é que bota um ponto, saber como é que tira, né? (João Pererê/M)

Dialogar já é um atacar e defender em dança, já a ignorância é apenas botar um ponto
desmantelado, equivale dizer, um ponto que pode ferir gravemente ou matar um outro, seja ele
feito com ou sem habilidades adequadas. Ou mesmo um ponto fictício, mas obstinado em
atingir seus oponentes, o que facilmente pode ser lido como sinal ignorante de quem somente
quer se amostrar. Estas considerações são ocasionalmente frequentes em conversas com
variados caboclos mais antigos. O diálogo do saber chegar é uma produção ativo passiva de
tramas existenciais por corpos perspicazes, uma beleza inteligente: está é a condição de
possibilidade para um ponto bem feito. O preparo “técnico” é parte de uma complexidade
intersubjetiva, estética, afetiva e gestual mais ampla. O respeitar exige este saber chegar, exige
inteligência em ato quando o caboclo rebola a guiada, vem e vais e chama.
Há vários gestos mais ou menos sutis que podem ser mais amistosos ou mais
desafiadores, ou entre um e outro quando dois caboclos, já a distância, dialogam ao se
aproximarem em uma estrada entre engenhos:
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era quatro irmão [...] quando chegou, assim, aí ele vinha, vinha, vinha, aí olhou pro outro
caboclo, assim, balançou a guiada, balancei, depois eu balancei de novo, mostrei o38.. ele
mostrou também, tudo o que eu fazia ele desmanchava. (Bei/M)

Diálogo incerto, pois o perigo subjacente nunca é ausente na sensibilidade do folgazão.
Vale então sempre lembrar do perigo da falsidade, daquele que finge ser amistoso para botar e
desmantelar: “você não pode confiar em ninguém, pode vir um com o coração mal para ofender
você de surpresa, você só pode confiar em você!” (Bel/M). Isto compõe e complexifica toda a
trama de um encontro entre caboclos, simultaneamente exige dos mesmos seus preparos em
variados sentidos, sua inteligência aguçada, bela em ato, pois saber chegar é chegar bonito, mas
não à toa: “o caboclo pra ele ser um caboclo bom ele faz uma chegada bem bonita, porque uma
chegada bonita todo mundo gosta, acha bonito, né? Porque, agora não é à toa que faz uma
chegada” (João Pererê/M). Assim, os próprios pontos defensivos e ofensivos que são parte do
diálogo, gestam margens tênues, das quais a qualquer momento pode se desdobrar uma
circunstância grave ou bela e engrandecedora inesperadamente. É neste tecido gestual de
ataques e defesas que o corpo de mola do folgazão é investido da força estratégico sensível
daqueles que são formados na madeira, naquilo que ele é flexibilidade dançante, propulsora de
ataques e defesas em linguagem complexa, é que ele se manifesta belo:
Eu acho bonito quando tem cinco seis caboclo [...] vai pro canto, vai pra outro: prá! O bico da
guiada no outro: pra! Se defende e vem pra outro pra! Pra! Pra! Né? Aquilo ele vem numas
manha, aquilo sem querer querendo pra! (Aguinaldo/M).

Assim, o maracatu exige capacidades singulares de quem chega com seu jeito de ser,
porém iguais no sentido de não passar dos limites, não se amostrar demais e aparecer mais do
que os outros: trata-se sim de um destacar-se a partir do destaque dos outros, uma troca de
capacidades afetivo significativas, gestuais e ofensivo defensivas, inseparável dos realces
valorativos de cada caboclo em ação. Nesta conversa guerreira incerta e contingente, há um
intenso desdobramento de potencialidades, sensibilidades em conclusão contínua a cada gesto
formado na madeira. É exatamente com esta instabilidade oriunda deste conjunto de forças de
margens múltiplas, que a dança luta acontece, dialoga, percebe e pensa: quando não se sabe o
que pode vir do outro lado, não se poder deixa-lo saber totalmente o que pode vir de si: a vida
guarda então sua confissão inacabada e pluralizante, a cada passo. O caboclo, ao invés de se
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Bei faz referência ao gesto de mostrar a ponta da guiada, geralmente ele é descrito como um sinal de
desafio hostil – para briga -, mas nem sempre, o que sugere que pode depender do como das
passagens intersubjetivas entre os caboclos que se encontram.
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impor e se entregar em todas suas intenções e saberes, deve antes deixar vir ativo passivamente,
a partir da própria capacidade dos outros caboclos, sua inteligência bela e capaz, não
sobrepondo as outras, porém não se deixando sobrepor por elas: antes deste modo as desdobra
desdobrando-se, meio pelo qual a chegada acontece, assim como a vida se mostra, mas não
mais necessariamente segundo como queria o coronel.
Obviamente ele está presente, contra-esquecido e atuante, mas ele tende a ser
reposicionado para favorecer o desdobramento desobjetivante de suas forças, no qual o orgulho
não aparece mais íngreme e reto na ponta da guiada. Ao ser incorporado, ele é mobilizado a
tender se espalhar no terreiro entre as cores e fitas de múltiplas guiadas de respeito. Se espalhar
é a categoria que descreve, na fala dos folgazões, esta beleza inteligente em que eles crescem
com o samba em muganga:
não é você chegar e meter a guiada, não, é a sua munganga, você chega, se espalha aqui, dá
uma caída, depois volta pra lá pra onde cê tava de novo [...] né? Aí fica uma chegada mais
bonita, é a muganga do caboclo. (Nenê Modesto/M)

Crescer e se espalhar são muito próximos em suas significações, que descrevem um
engrandecimento do brincador em ação. Portanto, desta forma o folgazão dá boas notas no
samba, em toda a sua melodia, crescendo ao valorizar com sua ação capaz, as do outro com
quem se brinca em um cavalo marinho:
Boas notas, o senhor quer dizer o quê? Quer dizer, se dirigir a que, o que ele tá fazendo mesmo
[...] Valorizar o que que faz. Ele vai tá, rabeca tocando, tem se valorizar o que você tá fazendo,
você cresce por aí. (Mariano Teles/C)

Nas palavras de Biu Alexandre, mesmo nos momentos mais disputados e perigosos
junto ao Mateus e Bastião39 – “eu era meio runhento na figura” (Biu Alexandre/C) -, não se
pode agir de modo a desmantelar o samba, equivale dizer, impedir aqueles que estão brincando
de crescer: “tá ali para fazer e a figura cresce e ele cresce porque esta os três ali junto” (Biu
Alexandre/C).
É neste processo então que, um caboclo, pode demonstrar sua capacidade de defender
ou retrucar um ponto de modo inesperado e distinto dos outros, fazendo realçar sua inteligência
sem diminuir a atuação dos demais: “tira um ponto daqui, um ponto daquele jeito, o cabra fica
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Biu Alexandre se refere as figuras mais “brabas” como as do soldado: este, ao ir prender Mateus e
Bastião, trava uma cena improvisada e, não raro, exigente de artimanhas, esquivas, ataques, quedas
e agarres.
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besta olhando assim pra mim, eu digo: “ah.. é pra quem tem inteligência. O cabra não tem
inteligência, aí não se defende daquilo ali, né?” (João Pererê/M). É na defesa que a dança
conclui sua reflexão e confessa a sua poesia. Saber chegar é produzir com perspicácia, seu
reconhecimento com os outros e suas capacidades para, assim, abrir novos espaços existenciais
e brincar em uma boa posição em um maracatu, dando nele boas notas: o reconhecimento
advém pelos outros, pela máxima eu sei fazer a história, mas eu nunca digo que sou bom, o
povo é quem diz! É crucial então destacar-se intersubjetivamente em sua beleza inteligente,
porém, sem diminuir ninguém. João Pererê narra então uma ocasião em que fez sua primeira
chegada em um maracatu, descrevendo o que é, para ele, saber chegar:
A chegada bonita é que faz o Maracatu, todo mundo gostar daquela brincadeira e dizer: "aquele
ali é o Maracatu", né? Quando espia assim, muitas vezes eu chegava, dono do Maracatu
chegava e dizia assim, ó: "tu vai pra frente, viu? Tu vai pra frente". Aí muitos diziam assim:
"bota ele na frente que isso aí é caboclo de frente, aí tá garantida a frente do Maracatu. (João
Pererê/M)

A capacidade de brincar exige, primeiramente, a bela inteligência guerreira de conhecer
e agir adequados na lida com as passagens intersubjetivas da raiva, do orgulho e da inveja já
latentes nas pontas das guiadas: exige abrir um novo espaço no qual elas não são excluídas
enquanto latentes, assim como não o são a violência ou os pontos perigosos de guiada, elas são
incorporadas, mas desviadas de suas operatividades originais, aquelas as quais o coronel instiga.
Assim, ao se passar dos limites, ou melhor, ao fazer alguém se sentir diminuído, ocorre o
seguinte: “ele também vai, tem que fazer o dele também, né? Porque ele não vai passar por
baixo, né?” (João Pererê/M). Lembra-se aqui que, em um mundo em que sempre se está por
baixo, quando o sujeito está finalmente no seu espaço conquistado pelas próprias mãos, esta
percepção não é investida de mera importância: é neste ponto que ela pode retornar como o
coronel quer. Entretanto, não ficar por baixo, não é sinônimo de não ser atingido, assim como
não é desmantelar a vida de outros de qualquer jeito, o objetivo soberano do maracatu. Pelo
contrário, o caboclo de respeito é aquele que tende a desviar sua raiva para outro lugar:
o cabra fica com raiva, já quer estranhar [...] esse cara não dá pra brincar Carnaval [...] ele
não aguenta desaforo [...] eu aguentei muito [...] se o cara me der uma lapada também dou
outra [...] fica elas por elas, é, e pronto, mas tudo na brincadeira, né? (João Pererê/M)

Assim como também é o figureiro runhento:
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cada um queria ser mais acochado, o Mateus quer ser mais acochado que o soldado, o soldado
quer ser mais acochado mais do que o Mateus e que na realidade é, né? Quando, mas se
machucar não e aí não ficava ninguém com raiva então dava certo. (Biu Alexandre/C)

Claro, a bordoada ou o acochar que passará dos limites ou não, são incertos e exigem
ser descobertos durante as passagens da brincadeira. Ela mesma é uma complexa lida
intersubjetiva com emoções, traições e invejas possíveis. Por isto, saber brincar, chegar, entrar
e sair, é uma forma de experimentação constante de si e do outro que pode ser desrespeitosa ou
não: “é que eles gosta de experimentar, experimentar o caboclo, saber se o caboclo tem alguma
coisa, pra ver se o caboclo tem alguma coisa mesmo, se é bom, né?” (João Pererê/M). Ver se
o outro é bom, é uma forma de começar a tecer com ele tal troca de margens simultaneamente
próprias a violência possível, ao perigo das guiadas, e ao samba que se espalha e cresce capaz.
Quando concluídas em amplificação ao espalhar-se no terreiro, o maracatu cresce: aquele ali é
o maracatu, né? Portanto, saber chegar é produzir boas notas em uma melodia da qual já se
faz parte, não como por meio de um solo enxerido, mas aquele executado na hora certa, que
traz consigo o engrandecimento de toda “trama musical” em jogo: a bordoada, sendo perigosa
ou não, precisa antes ser uma boa nota na melodia da brincadeira. No plano das disputas
poéticas entre mestres cantadores, igualmente a desmoralização simples e ofensiva é
igualmente desviadas, exigindo na disputa, assuntos verídicos ou mentirosos em beleza
inteligente:
o cara vai chegar lá no Maracatu, esculhamba o cara, fala na vida do cara, fala na mulher do
cara, fala na vida do cara, procura a descendência da família do cara, deixa, o Maracatu é
outra coisa. Você tem que ter uma ideia do Maracatu que vença. (Dedinha/M)

A ideia que vence é aquela que mexe com a memória do povo e nela se espalha,
engrandecendo-a, assim como na chegada, entre os estalos das guiadas, manifesta-se a beleza
inteligente. Portanto, no maracatu, não vemos mais apenas irmãos prejudicando ou
invisibilizando uns aos outros, mas desviando os pontos desmantelados do mundo geral o
quanto possível, tecendo assim socialidades alternativas, recobrando sua lucidez. Nelas, o zé
ninguém é convocado a adentrar:
aí quando ele botou eu levei o corpo, a guiada dele passou solteira, a minha: páh! A guiada
dele caiu. "E agora, tu quer o quê? [...] Rapaz, aprende a brincar! Aprende a respeitar os
amigo! Porque eu sou teu amigo, bem dizer eu sou um irmão teu. (Otaviano/M)

4.16

A pele do mundo entre as palavras no terreiro
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No Cavalo Marinho, acontecimentos cotidianos, conflitos pessoais e eventos
engraçados ocorridos entre membros de um mesmo grupo tomam parte nas passagens
intersubjetivas entre as figuras e o Capitão, entre elas e o banco ou entre elas, Mateus e Bastião.
Se há, por exemplo, uma desavença mais grave circulante nessas passagens, a brincadeira pode
prejudicar-se. Dessa forma, as piadas e presepadas entre os folgazões em atividade também são
feitas em acordo com a qualidade de suas relações pessoais, embora seja unânime a afirmação
de que quem está em atuação não é a pessoa, mas a figura. As motivações, relações,
necessidades e desejos da vida, de forma peculiar, transpassam as tramas da brincadeira,
perfazendo, assim, uma modalidade de experiência-história do brincar. Resulta disso uma
complexa variedade de possibilidades de significação de um mesmo ato cênico, assim como
ocorre com as experiências-histórias perceptivas no cotidiano. Charadas, piadas ou pegadinhas
em cada frase dita, por exemplo, não se orientam pela lógica objetiva dos fatos, embora,
algumas vezes, naveguem simultaneamente por eles quando andam rente às vicissitudes de cada
situação cotidiana: ficção, histórias inventadas, loas, falas de figuras e piadas se enredam com
os acontecimentos cotidianos vários, pelos quais as experiências-histórias perceptivas do
brincar e as experiências-histórias perceptivas cotidianas tecem-se mutuamente. Um exemplo
breve e simples: uma dívida financeira entre um figureiro e um folgazão que desempenha o
papel do Capitão, na hora da cobrança ou em qualquer outra passagem cênica que tematize o
dinheiro, já se desdobram tematizações de tal caso cotidiano. Assim, borram-se os limites entre
tramas cotidianas e cênicas.
Essa trama entre terreiro e cotidiano é sempre sensivelmente estratégica, carregada de
cartas na manga. Jogando-as à mesa no momento certo, abrem-se sempre possibilidades
alternativas de significações improvisadas, tanto socialmente comuns, quanto inusitadas,
possivelmente implícitas em cada frase ou palavra. Com elas, cultiva-se a todo momento
armadilhas bem preparadas. Essas últimas costumam se dar em uma literalidade em margem,
portanto, de teores determinados e indeterminados. Nela caminha a intencionalidade ao
orientar-se por suas significações possíveis, podendo escorregar em um de seus dois ou mais
lados tresmalhados, quando toma por certo o sentido de uma frase ou palavra. Por exemplo:
“Aguinaldo, como se chama esta fruta?” Ele responde: “Ô, fruta! Vem cá!” Se dá aqui,
geralmente, um horizonte intencional em expectativa perplexa na consciência do sujeito que
fez a pergunta: nesse caso, uma passagem bem humorada ou um riso instantâneo. Vem, então,
mais uma consideração: “Ué? Você não perguntou como chama a fruta? Eu chamei... ah... você
quer saber qual é o nome desta fruta...” A partir daí fica-se atento ao modo como indagar o
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nome de algo: nesse caso, mas talvez não em outros, precisamos usar a palavra “nome”, não
outra, a de uso coloquial comum – chamar –, investida de margens determinadas para outras
significações. Notamos já que, nas variações dos contextos, variam as margens possíveis de
cada frase ou palavra. A partir daí, cotidianamente, começa-se, então, a tentar desenvolver uma
outra forma de se orientar a cada prosa, percorrendo-a de modo atento ao seu contexto e às suas
margens possíveis: cada passagem intersubjetiva é visada em permanente sondagem atenta ao
que pode, em cada diálogo, ser desconcerto latente.
Outro exemplo. Algumas pessoas pedem a Aguinaldo seu telefone: “Aguinaldo, me dá
teu telefone?” A resposta é seriamente dada: “Não dou, não!” A pessoa, paralisada e
desconcertada, questiona-se em pensamento se, por exemplo, teria feito ali a pergunta
inapropriada ou dito algo errado. Aguinaldo, após alguns segundos, então acrescenta: “O meu
telefone eu não te dou, porque senão eu vou ficar sem, mas se você quiser o número, eu te
passo”. Desloca-se aí a afecção perplexa do ouvinte, já convertida em riso e alegria. No trajeto
desse deslocamento, se intensifica antes uma tensão intersubjetiva em sua perplexidade diante
da resposta inesperada, incomum em relação às tramas habituais com que ocorre. É justamente
essa tensão, esse espaço perceptivo afetivo incerto e, por isso mais sensível, que a pessoa tornase vulnerável ao riso, que é igualmente inesperável: o sujeito se torna sensível ao riso, para além
do que, até então, poderia perceber ou antever. Aquele que disfarça sua real intenção brincante
por trás da feição séria, pronta em seu desejo de tramas implícitas, quando as conclui, libera
potencialidades afetivas, movimentando de modo inusitado, intersubjetivamente, as tessituras
de seu interlocutor.
Tal movimentação se dá também pelo corpo, em suas manifestações gestuais que são,
por si só, armadilhas implícitas. Esse é o caso das puias no cavalo marinho, a grosso modo, um
jogo dialógico de palavras com duplo sentido, um deles sexual, expressando bem os valores
sociais predominantes no que tange às questões de gênero e sexualidade40. Na inscrição desse
último, aquele que, nesse enredo improvisado, cair na posição passiva, “perde”:
sabe, puia de safadeza, só que a gente não ao vivo, a gente diz uns pedaço e deixa outros,
porque não pode dizer completa, é completa, mas você não pode dizer completa, porque se é
completa a gente dança, o pessoal ignora. (Biu Alexandre/C).

40

Poderia-se problematizar – o que é de extrema importância – as questões relativas ao machismo e
LGBTfobia entretecidos nas puias, mas isto exigiria uma pesquisa a parte e exclusiva devido à
complexidade do tema, o que escapa aos propósitos e alcances deste trabalho.
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Segundo Biu Alexandre, as boas puias não são as óbvias, escancaradas em seus duplos
sentidos – ao vivo –, mas as mais sutis e, o quanto possível, imperceptíveis. Tal sutileza se
potencializa tanto na incompletude contextual do significado de uma palavra ou frase, que não
é outra senão a sua duplicação em suas possibilidades significativas – como o caso da palavra
“chamar” –, quanto na sutileza dúbia dos gestos que acompanham as palavras. O que se
esconde, antes de ser apenas um sentido oculto de um gesto-palavra, é sua pluralidade aberta
de possibilidades que, a depender do desfecho e do contexto de um diálogo, pode, inclusive,
improvisadamente, suscitar invenções de novas tramas de significações, até então imprevisíveis
para ambos os envolvidos. Portanto, o jogo é duplo, porém, suas possibilidades de duplicação
em cada conversa são múltiplas. Dessa forma, caso as puias sejam mais objetivas e óbvias, elas
podem soar desprestigiadas perante o povo, bem como perante outros folgazões. Tanto pelas
suas poucas possibilidades de diversificação criativa, quanto pela sua objetividade
possivelmente agressiva e desrespeitosa, como pela sua sem graça facilidade de execução e de
defesa.
Certamente, as puias, sendo efetivas dessa forma óbvia e escancarada, fazem tudo cair
em uma obviedade desprovida de graça, empobrecedora ao jogo. Entre alguns folgazões, o
cotidiano é repleto de puias, porém, nesse âmbito, elas tendem a ser mais ofensivas. Já no
interior do terreiro elas tendem a ser cada vez mais sutis, escamoteadas pela velocidade das
palavras, pelas suas significações inacabadas, pela vivacidade corporal das frases e situações
de cada figura em jogo. Biu Alexandre alerta sobre esse aspecto, aludindo aos comentários do
público: “vai dizer por trás “aquilo é cavalo marinho? Ali o negócio ali é só de safadeza”,
agente diz parecida, um negócio umas puia parecida, se você é uma puia mas é uma puia
parecida, aí ninguém dá por ela” (Biu Alexandre/C). Até mesmo quando não há um diálogo
com contexto propício para as puias, ainda assim os folgazões permanecem em seus
pensamentos muitas vezes atentos, cultivando tal disponibilidade criativa para extrair de cada
palavra suas significações múltiplas incomuns: “só no pensamento eu digo, só pra me defender
daquilo ali, só pra me defender [...] claro que o cara me perguntou uma coisa no bom sentido
[...] não tava com maldade” (Aguinaldo/M/C). Entretanto, em ambos os lugares – rua e terreiro
– há os momentos certos para brincar nesse jogo dialógico:
Na rua, já tem um negócio que tem uma liberdade maior, né? Mas não tanta, na brincadeira,
aí tem que ter o momento certo da puia [...] e não é simplesmente ficar o tempo todo [...] espera
pelo momento certo da figura. (Aguinaldo/M/C)
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Tomemos um exemplo básico e dos mais óbvios, incomum dentro da brincadeira, mas
frequente no cotidiano. Ao chegar em Condado e encontrar um folgazão, pode-se escutar: “faz
tempo que você chegou aqui?” Durante essa fala, exercida de forma aparentemente
despropositada, a pessoa faz uma discreta e brevíssima passagem com a mão pelos seus órgãos
genitais. A pessoa ingênua, desatenta ou iniciante, sem perceber tal passagem, responde: “tô
desde ontem”. Os que estão em volta trocam olhares e dão risadas, deixando a pessoa
desconfiada e confusa: fora de tempo. Uma nova pergunta: “Mas você tá gostando daqui?” Já
é possível, a partir daí, imaginar todo o enredo implícito que, passando desapercebido pela
pessoa que ingenuamente responde, a coloca em desvantagem aos olhos daqueles que,
maliciosamente, acompanham-na com risadas. Quando a pessoa se dá conta de como ela está
sendo interpretada, ao tentar “consertar” a situação, se defendendo ou negando-a, já se encontra
caindo em novas perdições do tempo. Não raro, valendo-se de outras palavras potencialmente
múltiplas em seus significados, ela se enreda ainda mais em novas complicações. Essa jogatina
corporal gestual própria à brincadeira é uma dimensão marcante no plano das puias: “tem puia
de tudo, qualquer sentido, né? Qualquer palavra, a puia tá até no olhar da pessoa, no olhar e
no pensamento” (Aguinaldo/M/C). O corpo, assim como o olhar, manifesta a própria
malemolência do pensamento nas palavras, uma disposição afetiva que lhe é própria, perspicaz,
porém sutil e discreta, sempre afeita a pregar peças, fazer presepadas para desviar-se da perda
do tempo, ou para retirá-lo da subjetividade alheia.
Deixar a puia incompleta é, portanto, deixar uma determinada composição corporal
verbalmente em margem que, pelo menos de início, se dá predeterminada em suas
possibilidades. Da mesma forma ocorre com os versos de maracatu preparados dias ou semanas
antes de uma sambada, sendo muitos feitos “pela metade” para ficarem disponíveis ao
improviso durante a disputa entre poetas: “aí depois chega lá quando ele sair a gente completa,
deixa a amarração já, é feito você estar fazendo uma casa, uma parede, e você tá deixando ali
um encaixe para outra parede pra se fizer depois você já encaixar” (João Paulo/M). Esse
tecido plural das possibilidades das palavras é contingente em sua organização e reorganização
intersubjetiva constante: é por essa movimentação incerta que surgem mais chances de enredar
outro, tirando-lhe o tempo com uma palavra ou frase armadilha, pelas quais ele realiza uma
passagem intersubjetiva de sentido e significado determinados, porém, sem que ele possa
perceber. Dando-se conta, é tarde, ele caiu na puia. Dessa forma, esse jogo perfaz ataques e
defesas constantes. Por exemplo, ao ser indagado sobre há quanto tempo se chegou em um lugar
– que por não se dizer exatamente qual é, se encontra em margem na sua significação –,
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responde-se: “na cidade eu estou desde ontem”. Nesse caso, a defesa se dá anulando margens
e, portanto, encerrando um ciclo de perguntas e respostas em torno de um assunto dúbio.
Outras respostas são frequentemente um contra-ataque, uma contra-margem às
características não mencionadas sobre um objeto citado. Como exemplo, embora não tão sutil,
porém, mais fácil de ilustrar, se dá durante um diálogo na cobrança entre uma figura e o
Capitão. Aquela faz seu preço para realizar algum serviço no terreiro: “Doze rededoze vinte e
quatro por quatorze, zero e nada, um bode e uma buchada, a cabeça é sua e a rabada é minha!
Tá valido?” Adverte-se que não é permitido, ou pelo menos não é bem visto, responder
simplesmente com um “não”. A negação deve ser acompanhada de uma composição com aquilo
que está presente na própria fala armadilha, seja no que nela está dito, ou o que nela não foi
mencionado, mas é presença contextualmente implícita. É dessa forma que, por exemplo, a
resposta se dá como contra-margem ao ataque da figura. Por isso, geralmente nunca se recua –
palavra ou ato que, se exercido, já pode tornar aquele que o faz, vulnerável nas defesas. Vejamos
isso nessa resposta à proposta da figura que deseja ficar com a “rabada” e deixar a “cabeça”
para o Capitão. Esse, então, imediata e seguidamente responde a figura: “eu furo o olho!!” Ou:
“eu quero o olho!!” Importantíssimo marcar o fato de que há ritmo nesse diálogo, geralmente
rápido na dicção veloz das palavras, na execução das perguntas e respostas. Voltando à contramargem do Capitão, o “olho” é algo próprio à cabeça do bode, mas não foi mencionado pela
figura: a saída ou o ataque estão, muitas vezes, em mobilizar aquilo que é periférico, inacabado,
implícito ou, no limite, suscetível de transformar-se em outro elemento favorável
contextualmente. Esse jogo solicita frequentemente buscas mútuas de vulnerabilidades nas
margens das falas e corpos uns dos outros, reinventando-as favoravelmente, multiplicando
possibilidades tanto de defesas como de, simultaneamente ou não, ataques. Nesse caso, a figura
“leva a pior” perdendo o “olho”: “olho” esse que, da “cabeça” do bode, torna-se o “olho” da
figura, não o literal, mas o metafórico. Assim também o é com a referida “cabeça”: se aceita
pelo Capitão, ela passa ser não a literal, portanto, não a do bode, mas a pertencente à figura.
Junto a esse jogo de passagens dúbias de palavras e significados entre sujeitos, as
próprias sonoridades de determinadas sílabas, encadeadas ou não com outras, mais ou menos
discretamente alteradas, podem subverter criativamente seus significados comuns, perfazendo
novas armadilhas. Outro recurso comum é camuflar com a dicção veloz, por vezes com leves
alterações na sonoridade da pronúncia, uma “palavra-chave” que pode se passar por outra,
tirando de tempo o ouvinte em sua resposta desapercebida de tal camuflagem. Contudo,
voltando ao caso da empreitada com o bode, uma boa defesa pode também ser possível, como,
por exemplo, diante da resposta do Capitão – “eu furo o olho” ou “eu quero o olho” –, pode-se
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retrucar: “do bode”. Ou seja, a defesa não se dá como contra-ataque, mas não é meramente
negativa, pois reposiciona a trama a partir do que nela já se dá como possibilidade previamente
inscrita: o olho é fixado de volta ao seu lugar de origem literal, a puia é, então, desfeita, e as
demais etapas cênicas da figura prosseguem.
Todas as modalidades desse jogo com as palavras perfazem uma estratégia sensível que
se manifesta como um quase-acontecimento – potencialidade retencional – para um
acontecimento estruturalmente invariante: o tirar de tempo outrem, lançando-o para um ponto
sensível extremo, urgente ou certeiro intencionalmente a partir de suas próprias inclinações
circunstanciais, porém, falso como tal. Assim ocorrendo, a intencionalidade que “dá por certo”
em seu horizonte tal ponto como direção segura, termina exposta ao que ela não pode apreender
protensionalmente na consumação de um acontecimento imprevisível porvir. Consumado esse
último, revela-se para a pessoa sua própria vulnerabilidade ao que até então ela não poderia
tomar conhecimento. Em sua perplexidade própria a tal descoberta em curso, abre-se e
intensifica-se uma nova sensibilidade intencional ao outro que, por ter se revelado imprevisível
para ela, torna-se passivamente incerto e alvo de uma atenção agora mais aguçada. Dessa forma,
a pessoa surpreendida se dá perspicaz a qualquer reação do brincante que incorpora a forma de
um desconhecido, de um quase-acontecimento latente temporalmente extendido. Sendo este
acontecimento uma extensão sensível passiva do imprevisível, é por meio dele que a pessoa
manifesta-se como aquela que perde o tempo, se desconcerta ou reage fora do tempo. Essa
reação advém inesperada à própria pessoa, que se surpreende desencadeando-se com ela, dando
a ver o seguinte: tal reação é corpo-interafetiva, pela qual as palavras se embaralham e se
perdem junto ao corpo que advém desconcertado, enquanto a consciência intencional apenas
“assiste”,

movendo-se

movimentada

nesse

mesmo

processo

inesperadamente.

Só

posteriormente ela finaliza sua produção de sentido, pois, em estado perplexo, esse sentido
manifesta-se como devir emergente dela própria para ela mesma na sua forma de estar voltada
para o outro. Embora a intencionalidade tome parte ativa em sua produção, ela é antes resultante
de uma manifestação mundana – a manifestação imprevisível do outro – que lhe escapa ao lhe
afetar antecipadamente à sua própria atividade.
A perplexidade é antes sensibilidade, sensibilidade é já movimento imanente, fluxo e,
portanto, tempo material sensível extendido. O inesperado é inseparável de um sujeito sensível
naquilo que ele mesmo acontece ao ser afetado pelo mundo quando este inesperadamente o
atinge. Dessa forma, a sensibilidade é mais ampla, extensa e abrangente ao mundo e a si mesma
do que sua dimensão intencional objetivante pode apreender, pois o imprevisível implica o
ultrapasse da configuração do próprio horizonte intencional até então efetiva: esse último altera-
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se passivamente revelando que o imprevisível se manifesta de modo a “fazer” com que a
intencionalidade “estranhe” a si mesma. No limite, a própria pessoa surpreendida estranha a si
na própria manifestação nesse acontecimento. O imprevisível implica um acontecimento
imanente no qual a própria imanência se dá imprevisível a si mesma, mesmo que muito
discretamente. Por isso, a subjetividade pode conferir ao mundo um sentido que lhe ultrapassa
somente quando ela mesma, a si mesma, se dá como ultrapasse de si. Se tematizarmos um
imprevisível mais radical, esse se dá nessa espécie de experimentação de um si relativamente
estrangeiro a si, na própria estrangereidade do mundo que desse modo se mostra. Portanto, o
imprevisível, em seu lapso de tempo, manifesta uma alteridade intensa, inseparável do plano
imanente da experiência, pois se manifesta na própria manifestação inaudita desse último. Um
movimento imanente inapreensível objetivamente em seu prenúncio, pois inantecipável, porém,
inseparável da própria sensibilidade em devir, dá a ver sua manifestação inesperada indivisível
da própria manifestação do imprevisível mundo.
Entretanto, retornemos um pouco ao brincar, ou mesmo a situações cotidianas nas quais
não se brinca, porém, diante de uma ação inesperada de outrem, ocorre mesmo assim um
desfecho em gargalhadas. Variando diferentes circunstâncias, tanto próprias ao brincar, quanto
à parte desse, mesmo assim, o imprevisível advém em riso e, portanto, já como um velho
conhecido que experimentamos também de maneira inesperada. Isso se dá justamente por uma
pré-disposição interafetiva de “fundo”, mas que, na verdade, está em algum plano efetivo na
superfície carnal do mundo, passível de “reagir” ao seu menor movimento: as extensões préconscientes dessa margem sensível são a própria pele do mundo, invisível objetivamente,
porém, efetiva assim como o é a força do riso e a contra-vulnerabilidade social. Como potência,
essa margem é aquilo que torna o mundo existencialmente saliente, porém, de modo mais
abrangente do que o seu registro intencional objetivo pode capitar. Portanto, a perplexidade
intencional, afetivamente, se dá necessariamente na perturbação dessa pele em margem, que se
movimenta no movimento da carne do mundo. Suas extensões sensíveis, inseparáveis da
configuração do sentido emergente desse imprevisível em curso, tem em seus alcances maior
abrangência que os atos estritamente próprios à síntese intencional de um objeto que se
manifesta, transpassando-a interafetivamente na produção de suas significações.
Nesse sentido, um inesperado – por exemplo, a recusa em dar o número de telefone –,
mobiliza novas extensividades na pele do mundo, segundo seu contexto social, reposicionando
novas potencialidades – irradiações protensionais – que principiam emergindo nesses segundos
após tal inesperada recusa – perplexidade, incerteza, vergonha, susto –, e, com elas, outras – a
disposição ao riso e a alegria, mesmo que subjacentes. Assim, nesse intervalo inaugurado por
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tal recusa, há uma intensificação intersubjetiva da sensibilidade daquele que havia feito a
pergunta ao menor gesto do seu interlocutor, esse silencioso até sua segunda inusitada
intervenção: a resposta. É nesse intervalo sensível extendido, crescente em sua intensidade, que
a subjetividade encontra-se correlativamente exposta a si mesma e ao mundo indivisivelmente
para além do que poderia dar-se conta. Exposição essa que, por estar em reorganização e
sensibilização em um determinado sentido potencial pré-consciente – riso –, ao novo
imprevisível que advém em seguida, concluindo tal sensibilidade temporalmente intensificada
e extendida – “o número eu te passo”. Conclui-se um desfecho intersubjetivo que, de modo
mais ou menos imediato ou rapidamente gradativo, libera riso e alegria. É possível, somente a
partir desse momento, confirmar tal disposição interafetiva como subjacente, pois sensibilizada
no movimento de sua pré-disposição implícita já anteriormente efetiva. Em meio a outras
qualidades afetivas que se encontravam sensivelmente predominantes nessa superfície
profunda, ao serem desestabilizadas, permitem as liberações de outras aí suprimidas, mas não
por completo. Nesse sentido, elas não estavam tão longe ou inacessíveis nessa pele do horizonte
intencional, pois uma pessoa em um péssimo momento existencial poderia, mesmo se naquele
momento estivesse experimentando alguma alegria diante de tal acontecimento, se desdobrar
em irritação, raiva ou ofensa diante da brincadeira. Evidenciamos, então, que tais extensões
sensíveis, mais abrangentes que a intencionalidade objetiva, ao transpassarem-na, o fazem
também segundo estilos culturais e pessoais determinados: para uma pessoa de lugar social ou
cultural diverso, diante de uma mesma brincadeira, pode não se desdobrar em risos, mas em
uma variedade de outras afecções complicantes.
4.17

O samba em ultrapasse
Indo fazer pequenas compras em uma venda com Aguinaldo e seus netos, Daísa e

Betinho, ocorre um fato interessante. Ao chegarmos nela, a vendedora toma conhecimento de
que, naquele dia, Daísa completava mais um ano de vida. Ela, então, a presenteia com um
brinde: um pequeno brinquedo recheado de confeitos. Imediatamente Betinho intervém: “eu
também quero!” A vendedora responde: “é só para quem tá completando ano hoje, tu tá fazendo
aniversário hoje?” Betinho, então, responde um tanto tímido e esperançoso: “uma vez eu fiz...”
Rimos todos não somente pela resposta em si, mas por ela ser típica de uma figura do cavalo
marinho, a qual Aguinaldo costuma botar nas sambadas: o Mané Taião. De modo geral, essa
figura comparece no terreiro procurando algo indefinido. Aos olhos de alguns, é vista como
uma espécie de “doido” cheio de presepadas. Quando o banco canta a toada de sua entrada, em
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andar ritmado, a cada passo saltitante de costas curvadas para baixo, ele levanta uma perna por
vez, enquanto bate palmas por baixo. Assim, abraçando-os com palmas, ele vem se
aproximando do banco. Após um diálogo com o Capitão, um tanto gago ele permanece dizendo
em altas tonalidades: “e.. e.. e! Eu só queria achar!!” Durante toda a história não há revelação
sobre o que seria aquilo que procura. Na sua busca, Taião adentra o público procurando em
cada pessoa, em seus acessórios e roupas ou nos arredores do espaço, seu objeto perdido.
Quase sempre ele se mantém de corpo curvado, agacha-se com frequência geralmente
olhando e procurando algo pelo chão nas suas proximidades entre o público ou os folgazões.
Por vezes, para e silencia repentinamente em sua procura compenetrada. Outras,
inesperadamente ele ergue a cabeça e grita alto em direção a alguém: “eu só queria achar!!”
Assim, ele surpreende os curiosos que acompanham sua empreitada mais de perto, assustandoos. Taião, então, levanta dirigindo-se tenaz e energicamente a um dos assustados, de olhos
arregalados, saltados entre as janelas da máscara, e intimida-os quando de súbito grita: “tá
acuado cum eu é!!? Hummm!!!!” As gargalhadas são frequentemente certeiras e, a cada busca,
se instaura uma tensão diante da possibilidade de novos sustos: as formas e circunstâncias das
falas de Taião procurando pelo objeto perdido são contingentes. Entre tais buscas, Mateus e
Bastião o interpelam com bexigadas pelas costas, chamando-o: “Ô Seu Mané!!” Taião reage
atendendo ao chamado com um salto vigoroso. Ele vira-se e diz: “É eu é!!?” Como ele por
vezes ignora algumas bexigadas, outras atende na primeira que o atinge, outras na segunda ou
nas seguintes, nunca se sabe ao certo quando ele reagirá.
Instauram-se instabilidades, uma indeterminação em cada ação da figura para a qual se
dirigem as expectativas do público. Sendo uma percepção sempre interessada por tal leve ou
grave suspense circunstancial, dessa forma ela persegue surpresas e risadas: é para essas últimas
que tal curiosidade se dirige, não para o grito de Taião em si, mas pela singularidade inesperada
com que ocorre. Indeterminação que se dá tanto diante da contingência espaço-temporal de sua
reação, como também do que nelas varia gestualmente, enquanto Taião procura algo e atende
às bexigadas. Em algumas vezes, ele vira-se em grito salto, mas em outras vira-se e não grita:
gera-se aí, nesse aqui e agora, logo antes do grito que viria, uma intensificação imediata de uma
expectativa que, ao se desconfirmar, paira em um espaço tempo perplexo e vulnerável a
qualquer vibração da figura. Dá-se um silêncio perceptivo voltado ao desfecho latente, porém,
indeterminado de Taião. Nesse brevíssimo lugar, a intencionalidade está despida, pelo menos
em grande parte, de qualquer horizonte; ela oscila, dá-se um hiato intencional: mais
precisamente, um hiato no horizonte que, sendo a subjetividade integralmente mobilizada neste
estado, equivale a dizer com isso um hiato interafetivo e intercorporal. Damos prova disso
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quando o grito advém inesperado e, afeto, corpo e intencionalidade são um só acontecimento
no susto que se espalha em gargalhadas: nesse caso, a potencialidade em silêncio latente se
conclui nessa alegria desencadeada.
Portanto, é nessa expectativa perceptiva desfeita que se intensifica, na indeterminação
sobre o que dali pode advir o interesse do expectador. Esse hiato é, inseparavelmente de seu
plano intencional, afetivo e, portanto, sensível, um espaço tempo no qual se intensificam
margens para novas modalidades afetivas. A cada um desses espaços perceptivamente
silenciosos, testemunha-se essa gradual e encantadora nascença do imprevisível, a cada instante
fugaz de sua aparição repetida, porém singular. Taião inesperadamente grita rompendo
horizontes, dando continuidade a uma instabilidade sensibilizante: não se sabe ao certo, daquele
momento hiato, o que e como virá, se a continuidade da cena sem grito, se outra fala, ou se o
mesmo grito em estilo diverso. Dessa forma, se por um lado alguns relevos interafetivos se
desconfirmam, por outro, há um relevo interafetivo que se intensifica cada vez mais: a
curiosidade, o interesse e a disponibilidade ao riso e alegria. Esse relevo é, portanto, o próprio
vínculo do público com a figura, em sua potencialidade que, ao precipitar-se, manifesta-se como
margem para aquilo que, no conhecido que se repete, não se pode antever nessa mesma
repetição.
Assim, entre o que é previsível e imprevisível, nessas sutis variações singulares a cada
passo e olhar, há um tempo certo, caso contrário, esse jogo de intensificações, atualizadas pelas
frequentes desestruturações intencionais, falharia: as estratégias sensíveis são essencialmente
temporais, pois envolvem, ativo-passivamente, a produção desse tempo, seu ritmo de
intensificações e suavizações a cada ação, seus silêncios e gritos, suas inconstâncias e
constâncias. Portanto, há o “tempo pra fazer as coisas. O que não pode é a figura ficar velha
no terreiro porque perde a graça [..] ele tem que fazer as coisas no tempo certo”
(Aguinaldo/M/C). A figura pode ficar velha em duas dimensões de sua temporalidade
intersubjetiva vinculante. Uma, por exemplo, caso Taião demore demais em seu silêncio, seu
grito pode ser percebido com susto, mas não necessariamente com graça, pois ao esperarmos
tempo demais, nossa atenção afetivamente mobilizada como curiosidade alegre se dispersaria.
O grito chegando atrasado demais, assim como um golpe desferido tempos depois de um corpo
ter antecipadamente escapado de seu alcance, em nada afeta aquele que seria seu alvo. Em
outras palavras, o grito advém fora da margem subjetiva favorável ao riso, não atingindo as
curiosidades no seu clímax: mesmo se ele for inesperado, se dá distante, indiferente ou pouco
significante ao público nesse sentido. Assim, o figureiro é exímio em agir de modo improvisado
para, na temporalidade de cada atuação específica, atualizar, reinventar ou desfazer horizontes
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intersubjetivamente, abrindo novas imprevisibilidades. Já a outra temporalidade diz respeito a
toda atuação da figura, ao encadeamento total de todos esses seus trechos temporais menores:
ao longo da continuidade da cena entre esses trechos, ela pode saturar suas formas, sutis ou não,
de gerar imprevisíveis, falindo na atualização das intensidades interafetivas essenciais para que
esses advenham como riso. Nesse sentido, ao longo de sua atuação, deixando o público
desinteressado, sem desejos de ver mais, a figura, então, envelhece junto ao desejo do público.
Dessa forma, é exatamente para este “a mais”, que se dá inseparável da confirmação das
características da atuação da figura, que o público está voltado: para sua repetição em ultrapasse
de si mesma. Assim, é no deslocamento intencional de horizontes afetivo-perceptivos, ao
realçar um determinado relevo de sua tessitura já operante, que atualiza uma abertura da
subjetividade ao que ela não pode encontrar: é essa estrutura intersubjetiva de indeterminações
modalizadas como potencialidade – acontecimento intersubjetivo mundano latente – que dá
vida para a figura. A subjetividade se dirige para o que nela mesma e no mundo estão para além
do que ambos anunciam em suas próprias repetições: a subjetividade está dirigida,
autossensibilizada em suas próprias margens retencionais – margens de si –, correlativas às
margens protensionais – margens do mundo, margens do outro. Inseparáveis préreflexivamente a cada confirmação intencional, elas perfazem a manifestação de uma força
sensibilizante: essa precipitação de um aqui e agora extendido de um quase-desfecho do
terreiro, acontecimento intersubjetivo da subjetividade, em toda sua estruturação intencional,
afetiva e corporal.
Dessa forma, a tendência é desejar ver o que acontecerá, e não apenas o que se pode
completamente antecipar desse acontecimento: é exatamente para essa confirmação do ver o
que vai para o acontecimento disso que sempre está um passo adiante, fora do alcance do
horizonte intencional que a subjetividade ruma. Seu ponto almejado está nesse lugar em que
chegamos atrasados e somos atingidos em cheio de modo prazeroso. Em outras palavras, ela
ruma para ser atingida por uma alteração de si com o mundo, para além do que ela possa saber
de antemão: a realização do prazer, pelo menos nesse caso, se dá em sua completude
incompleta, em sua autoconfirmação como tal, como ultrapasse de si: por um querer não
somente mais do mesmo, mas de um ultrapasse de tal mesmidade em sua própria repetição. No
limite, volta-se para sua alteração mais radical em desfecho imprevisível com o mundo. Em
suma, a subjetividade volta-se para o que lhe confere novas formas de repetir, modificar e
experimentar a si mesma. Para tal, ela só pode estar dirigida à sua própria abertura, alteração,
diversificação de suas capacidades e potencialidades, confirmando-se e diferenciando-se
simultaneamente em determinado estilo nesse processo.
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A possibilidade de experimentação desse espaço porvir aberto pelo próprio
deslocamento perceptivo – que não é outro senão o próprio espaço do prazer em ato – é também
a possibilidade de experimentação de uma temporalidade singular. Tal acontecimento implica
a manutenção ativo-passiva de uma sensibilidade aberta e perspicaz que percorre ao máximo o
mundo contingente, o percorrendo correlativamente e de novas formas. Desejante em
desdobrar-se para o incerto possivelmente certeiro, ela se envolve na trama da figura para
desdobrar-se com ela inesperadamente. Quando o acontecimento se abre nesse espaço, as
sensibilidades se intensificam alterando-se na modificação da experimentação reversível entre
subjetividade e mundo. Durante o trajeto dessa alteração, pode-se saber no sentido de sentir e
ver desdobrando-se corporalmente, modo pelo qual a subjetividade realiza a experimentação da
concretização desse ultrapasse de um mundo intencionalmente conhecido. Nesse
desdobramento simultaneamente idêntico – a figura se confirma segundo aquilo que é em geral
–, e singular – sua diferenciação em relação a si mesma em sua própria mesmidade específica–
, o terreiro realiza tal experiementação e desejo subjetivos. Correlativamente, a subjetividade
realiza a si mesma nesse mesmo processo, em seu desejo já conhecido, mas intenso em querer
mais para além do antevisto, segundo aquilo que o terreiro é: inacabamento contínuo e
interessante. Em outras palavras, é para a própria inteireza do acontecimento que a
subjetividade se volta, mas não só: volta-se para uma continuidade de sucessivas atualizações
singulares inesperadas em algum grau, mesmo que sutil, de seu vínculo com a própria figura.
É a intencionalidade voltada para sua própria indeterminação em movimento em autoalteração
atualizante: a intencionalidade não está voltada para as margens de sua estrutura, ela mesma se
intensifica, se atualiza como potência em sua relação com o mundo, experimentando-se em
acontecimento. A margem é, antes, o próprio acontecimento da subjetividade em curso, o
próprio sentir em devir.
Esse acontecimento não é, portanto, uma parte do espaço dado no horizonte intencional,
ele não figura como um “lugar” diretamente intencionado. Ele também não é exclusivo à
dimensão das retenções, pois não é redutível a um passado pré-dado que advém. A margem,
enquanto estrutura de um acontecimento, é antes um sentir inseparável desses domínios
perceptivos, também do domínio corporal e volitivo, nessa circunstância na qual a subjetividade
flui por inteiro em movimento incessante com o terreiro. Ora, aqui temos tanto uma estrutura
essencial à experiência do figureiro como a do público, pois essa é a própria estrutura da
intersubjetividade aqui em jogo que se está a descrever. Trata-se desse desdobramento
intersubjetivo imprevisível, em menor ou maior grau, para ambos, pois o acontecimento em
jogo nunca é igual: “a mesma piada não se repete, pode até ser parecida, mas não se repete e
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é isso” (Fábio/C). Essa não-repetição da piada, assim como a produção de poesias ou a contação
de experiência-história nas entrevistas, não é premeditada, ela não é procurada no juízo, ela
advém em gesto e corpo imediatamente da mente. A piada vem em seu modo singular
contingente não premeditado nem mesmo pelo figureiro, esse é bom não quando reproduz uma
figura em suas ações objetivas prontas – cascas e teorias –, mas quando figureiro e figura, em
suas estratégias sensíveis tanto ao mundo como a si mesmos, reagem desdobrando uma só
margem criativa com o público: “saber reagir ali, com a figura, pra ele não perder a figura”
(Aguinaldo/M/C). Assim, o figureiro não só tem jeitos prontos, nem mesmo apenas caça as
formas adequadas de colocá-los em prática: sensivelmente adaptando-os, ele constantemente
“caça um jeito de entrar e sair sem se molhar” (Biu Alexandre/C). Como vimos, esse jeito é
muitas vezes aquele que nem o próprio figureiro sabia que sabia. Até mesmo no campo da
musicalidade temos um exemplo que, estruturalmente, é pertinente tanto à experiência do
figureiro, quanto a do rabequeiro. Luiz Paixão, sobre sua experiência de brincar – equivale
dizer, tocar –, descreve:
dar cavalo de pau, é ou não é? Porque uma parada que você "porra, como é que eu fiz esse
negócio com esse carro? E nem bati, não toquei em canto nenhum?" A mesma coisa com
instrumento quando você vai brincar com ele velho, entendeu? É isso. (Luiz Paixão/C).

Essa circunstância do corpo musical, em que as notas e desenhos melódicos, suas
singularidades em sotaque, síncopes e intensidades sutis, para além daquilo que é capturável
por qualquer partitura, são tão imprevisíveis que atualizam sua tessitura sem agredi-lo. Tal
atualização simultaneamente advém no brincador que age, como também por aqueles que com
ele brincam, sejam eles folgazões ou expectadores, que por vezes reagem inesperadamente. A
ação criativa é aquela da muganga, do pantinho, da malícia e do jeito que, intersubjetivamente
inesperado tanto para o público, quanto para o brincador, acontecem o samba. O curso das
estratégias sensíveis se dá, portanto, como abertura reversível entre subjetividade e mundo, mas
também como produção ativa dos acontecimentos a partir de uma sensibilidade que, contudo,
lhes ultrapassa.
Mas qual seria a diferença das modalidades de manifestação dessa subjetividade em
abertura ao imprevisível de si e dos outros, entre as perspectivas do brincador e do público? A
resposta é simples: no caso do público, os alcances existenciais de tal experiência estão mais
na ordem da contemplação do que da “resposta” corporal criativa mais complexa da figura; já
essa última advém ela mesma, em maior ou menor grau, inseparavelmente como jeito da figura
e jeito pessoal do figureiro que brinca. Ambos agem desdobrando-se para além do que poderiam

208

antecipar junto com o próprio desdobramento daquilo que acontece. Assim, ambos os
desdobramentos são distintos, assim como são distintas as formas em que, neles, a subjetividade
sabe e se experimenta nisso que ela mesma não alcança até concluir-se: o corpo que vai a partir
de sua história e solução, seja ele o corpo musical do rabequeiro, o corpo do jogo e da dança
do brincador ou corpo da contemplação do público, e o mundo que nessa mesma ida ativopassiva advém, são modalidades desse mesmo acontecimento, embora bastante distintas.
Desta forma, ambos só podem estar nesse estado de abertura a si e ao outro, no sentido
de favorecer potencialidades criativas ativamente – figureiro –, ou apenas favorecer à
contemplação ou interação interessada com os brincadores – público. Em suma, são
modalidades distintas de uma mesma prontidão e disponibilidade interafetivas, um quaseacontecimento – margem. No registro de um inesperado, a subjetividade interessada se altera
ao ser alterada pelo mundo de modo aberto para um porvir indeterminado em ato: em outras
palavras, tal abertura é, junto ao mundo em mudança, tal porvir. Como condição de
possibilidade para tal atualização segundo uma forma não completamente conhecida, a
subjetividade íntegra – afetiva, volitiva e corporal – é investida de um conhecimento préconsciente de si antes como potência, capaz de se resolver com o mundo advindo em seu advir,
mas naquilo que ela não pode antever de si mesma e do mundo por completo, apenas fluir: ela
se conhece quando cria, inventa a si mesma ao produzir o inesperado já revelando-se para si
mesma de maneira nova como ação, inseparável ao acontecimento novo.
Mesmo se houver nisso um desejo de adivinhar, esse permanece aberto ao porvir que
extrapola essa adivinhação: se identifica o possível, mas não de modo a tomá-lo como sinal da
impossibilidade de outros imprevisíveis. Pelo contrário, a subjetividade está aberta e desejante
ao ultrapasse do possível, tanto em si mesma como nos outros. Assim, o desejo de advinhar do
brincador tem como correlato realizar a si mesmo de modo inventivo com o que advém, sem
necessariamente poder antecipá-lo por completo. Ele busca antes ultrapassar-se naquilo que o
ultrapassa em suas expectativas. Caso tal empreendimento de advinhação obtivesse sucesso
repetidamente, a brincadeira perderia a graça tanto para o brincador, quanto para o público. Por
isso, esse desejo não é redutível ao que se possa conseguir antever, mas, sim, ao que nessa
antevisão é latente imprevisível. Portanto, não apenas se intenciona um objeto, mas se sente
aquilo que nele mesmo é a força de um porvir e, dessa forma, a subjetividade volta-se também
para si em quase-acontecimento de si mesma, de suas próprias potencialidades que lhes são
inerentes, igualmente sensíveis.
4.18

As estratégias sensíveis em margem
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Sem dúvida, o figureiro sabe trabalhar com maestria as tramas intersubjetivas do
terreiro: “cada um inventa sua graça, quanto mais fizer, mais para ele melhor, porque ele vai
subindo” (Biu Alexandre/C). Em sua efetividade, a estratégia sensível perfaz uma abertura à
criação de um acontecimento que intersubjetivamente a antecede, afeta e modifica. O inventar
as ações da figura exige complexa entrevisão para apreender diferentes características do
público, suas disposições afetivas e o desenrolar de suas manifestações. Desta forma, assim
como com a torta de uma semana, com a cama do nego rico e com as puias, o figureiro tece
criativamente a cena, desdobrando diversos acontecimentos historiais: ele vê e conhece. Daí
surgem novas piadas, simultaneamente improvisadas e condizentes com o enredo da figura,
pelas quais o público participa ativamente. Como foi visto, há um jogo entre os figureiros e o
público, no qual este último, em sentido particular, também é passivo ativamente atuante,
segundo a força atrativa própria da curiosidade que o mobiliza. Caso o figureiro exiba um
padrão pouco contingente, singular e sensibilizante no encadeamento temporal de suas ações,
as intersubjetividades vulneráveis ao riso tendem a cessar. Por outro lado, caso haja ações
imprevisíveis, porém em largo espaço de tempo entre cada uma destas em seu encadeamento,
as sensibilidades interessadas também se dispersam: o intervalo entre uma aparição diferencial
e outra é tão longo, que o entretecimento afetivo historial da brincadeira se desfaz, ganhando o
imprevisível outros sentidos alheios ao brincar. Trata-se de um certo ritmo, uma certa sincope
interafetivo perceptiva, pela qual o tempo silencioso entre cada nota, não é o que as separa, mas
o que as intensifica mutuamente em determinado sentido: cada emergência do imprevisível é
uma nota que se repete, porém, diferenciando-se das outras dentro dos limites de uma tonalidade
fluente singularizada. Caso se acelere ou se demore demais nestes intervalos, ou se dê
constantemente as mesmas notas com as mesmas intensidades singularizantes, os mesmos
timbres e volumes, o tecido interafetivo do interesse se desfaz e, as notas estéticas, perdem o
seu sentido próprio, perdendo-se assim a sensibilizante melodia da figura. Portanto as
estratégias sensíveis são, mais do que um simples acrescécimo de notas ou arranjos técnicos a
tal musicalidade do terreiro ou figura, formas de alterá-los singular, interafetiva e estéticamente,
caçando jeitos já manifestos potencialmente nos próprios acontecimentos do terreiro, de modo
a improvisar com eles.
Desta forma, quando as contingências da figura exibem um padrão pouco diferencial,
as constantes tensões e distensões interafetivas da intencionalidade se afrouxam historialmente,
as margens convertem-se em continuidades previsíveis, ou se abrem a outras mundaneidades a
parte do terreiro. Portanto, o brincador está sempre atualizando estas tensões e distensões
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intencionais, recuperando as forças e os alcances intersubjetivos necessários ao desfecho
engraçado, inventando e intensificando estáticamente outras variações. Por exemplo: uma vez
testemunhei Taião pegar uma sandália nova de uma mulher que estava sentada em uma cadeira,
ao lado do banco. Olhando-a em suas mãos, Taião diz: “hummm!!!”. Esperava-se então,
provavelmente, que ele dissesse em seguida: “eu só queria achar!!”, devolvendo então a
sandália, como de costume o faz quando pega algum objeto alheio. Contudo, repentinamente
ele a arremessa ao longe. Todos perplexos, alguns já esboçando o absurdo em suas feições,
olham rumo ao possível destino do calçado, principalmente sua dona. Todavia todos caem
inesperadamente em gargalhadas quando Taião rindo-se grita novamente “eu só queria achar!!”
com a perdida sandália em suas mãos. Surpreendendo a todos, principalmente a dona da
sandália, que estava com sua feição margeando entre a surpresa e a indignação, o desfecho em
gargalhadas foi quase unívoco. O gesto de Taião foi tão convincente ao fingir arremessar a
sandália, a partir de uma mobilização de olhares tão curiosos, tão atentos ao menor de seus
passos, que todos procuraram espantados nos ares a trajetória do calçado.
Em uma sambada, pude testemunhar Biu Alexandre botar a figura do Bêbado. De face
tingida com um pó branco, portando uma garrafa de plástico e uma grande sacola de pano, ele
realizava várias presepadas com Mateus, Bastião, o Capitão e o público. Uma delas era, no
momento certo, sem ser capturado em suas intenções, encontrar uma forma de desferir uma
sacolada em Mateus, Bastião ou talvez no público. Cambaleando, ora tropeçando, ora parado
imóvel e um tanto torto, nunca se sabia exatamente quando ele agiria: muitas vezes tropeçava
girando repentinamente a sacola bruscamente na direção de quem estivesse distraído. Mas até
então, ele não havia dado sinais de que poderia não só desferir sacoladas de pano, mas molhar
alguém com a bebida dentro da garrafa que continha água. Neste momento, Biu Alexandre caça
um jeito: “aí eu faço de todo jeito molhar alguém” (Biu Alexandre/C). Assim, ele descreve uma
de suas táticas para almejar seu objetivo, uma delas, geralmente ele diz utilizar quando se trata
de outro bêbado presente no público, que vem até a figura para participar da cena:
aí eu: “vamo tomar uma mais eu?” Ele diz que vai: “chega pra cá!”. Aí eu estou lá e tapeio
ele [...] aí já pegava a garrafa e: “não, espera aí, abre a boca”. Aí vou tomar a minha, aí eu
encho a minha boca, quando eu vou botar na dele eu vou e dou um banho neles. (Biu
Alexandre/C)

Nesta sambada ele se valeu do mesmo truque, mas com uma moça que assistia,
banhando-a junto aos outros que estavam próximos. Muitas gargalhadas, pois tal acontecimento
se deu no tempo e trama certos: sabia-se que ele estava disposto a atingir alguém, porém
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somente com a sacola, não com a bebida. A partir daí, todos nós que assistíamos ficávamos
tentando nos aproximar para ouvir seus diálogos engraçados com Mateus e Bastião, mas atentos
para se esquivar de um possível banho ou sacolada. Em uma destas interações com o público,
uma moça fica ao lado do Bêbado com certa distância, ambos estavam de frente para a mesma
direção, com cerca de dois metros de distância um do outro. A moça tentava se aproximar ao
máximo, enquanto o Bêbado conversava frente a frente com Mateus, para ouvir suas prosas.
Provavelmente ela pensava que, por ele estar frente a frente com Mateus e de lado para ela nesta
distância, não poderia ele lhe cuspir nada repentinamente, pois ao virar-se em sua direção,
haveria tempo suficiente para uma esquiva. Entretanto, durante uma fala de Mateus, o Bêbado
dá um bom gole na garrafa e se põe a ouvi-lo atentamente, cambaleante compenetrado. Seu
corpo e feição estavam capturados totalmente por cada baixa palavra de Mateus, a moça arrisca
se aproximar um pouco mais, o Bêbado repentinamente lhe cospe um jato de água entortando
apenas os seus lábios em sua direção, sem virar o restante do corpo: ela toma outro banho, as
risadas foram ainda maiores.
Deste modo, fazer no tempo certo, tem a ver com trabalhar uma intersubjetividade
contingente, desviando os horizontes afetivo perceptivos do expectador a partir daquilo que já
os orienta: a curiosidade precavida é trabalhada em suas táticas sendo conduzida a exibir
vulnerabilidades que escapam ao seu horizonte. Quando a sandália é desviada de súbito, ela se
mostra como um desfecho improvável, ao qual a subjetividade subitamente acompanha
localizando aquilo que almejava: o não localizável, o inacabado, o acontecimento inesperado.
É neste ponto que, quando ela “pensa” ter finalmente localizado o até então não localizável, ela
passivamente se reposiciona em função daquilo que, em seu horizonte, é possibilidade
manifesta em força atrativa. Quando ela o faz, deixa outras dimensões e possibilidades
perceptivas para traz, nas quais o imprevisível se esconde, escapando em silêncio à
intencionalidade precavida: a precaução do público, outrora tornando-se dificuldade para o
figureiro, é ela mesma convertida em vantagem, quando o Bêbado inventa sua conversa
compenetrada e secreta, quando a sandália principia voar pelos ares. Mostra-se aqui novamente
uma qualidade de contra-vulnerabilidade na ação do brincador.
Há dois momentos neste processo. Um, o primeiro inesperado sutil – a atenção
compenetrada do Bêbado e o conteúdo interessante de sua conversa com Mateus –, o outro
abrupto – o arremesso inusitado da sandália. Ambos se dão em tempo e circunstância certos:
distendendo e tensionando ao máximo interafetivamente a intencionalidade, ela é
imediatamente capturada nas suas buscas pelo o que vai acontecer. No segundo momento,
igualmente certeiro em seu tempo, a sandália aparece inesperadamente logo em seguida, o
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bêbado cospe. Ambos, ocorrem antes que o público possa se recompor afetivamente por
completo e, assim, emitir julgamentos: o acontecimento margeia entre quase sentidos e
afetividades diversos, tecendo assim suas perplexidades. Neste hiato a exposição afetiva, levada
ao limite intersubjetivamente, é muito maior ao segundo imprevisível que os realiza prazerosa
e alegremente, em acordo com seus alcances, circunstância e disposições habituais. No espaço
sensibilizante deste ultrapasse intencional, é exatamente ao levar sua margem sensível a quase
concreção de um acontecimento inapropriado, improvável ou mesmo absurdo, que a
subjetividade se torna ainda mais vulnerável ao segundo imprevisível engraçado. Falseando o
seu próprio fim, a brincadeira se potencializa arriscando ultrapassar seus próprios limites,
quando quase rompendo-os a cada passagem intersubjetiva. Justamente durante o principiar
desta desfiguração de si, é que ela abre e potencializa sensibilidades ao riso, paradoxalmente,
quando quase as converte em potencialidades outras, no limite, justamente opostas ao faz de
conta e ao próprio brincar. Lembremos que, do mesmo modo brinca o rabequeiro como um
ciclista em manobras arriscadas. Ao produzir seus solavancos rítmicos, notas e distensões
melódicas improvisadamente sem tocar em canto nenhum, quase ultrapassando por completo
os limites harmônicos da tessitura musical do banco, fazendo-o engrandecer inesperadamente,
preenchendo assim a alma daqueles que ouvem, tocam e brincam. É aqui que o brincador
experimenta um prazer imenso, um sentimento, uma tranquilidade forte, uma alma lavada,
uma ida para outro lugar ou dimensão, a realização de uma paixão, de um amor gravado no
coração, de um desejo da sua própria natureza que pede. Nas palavras sorridentes do
rabequeiro: “dá aquela alegria, fica... o coração parece que fica aquele negócio bem
lavadozinho, bem limpo, essa onda aí, entendeu?” (Luiz Paixão/C ).
Interessante, pois é exatamente dando à subjetividade expectadora ou mesmo atuante o
acontecimento daquilo que ela almeja – descobrir o que vai acontecer –, que ela queda-se
sensível a qualquer mínima vibração neste interim. Lançada com toda a sua força sensível no
próprio lançar-se do brincador, ambos realizam uma descoberta em curso. No caso desta
descoberta por parte do público – procurar a sandália nos ares por exemplo – é que a verdade
se revela como mentira, eclodindo em alegria diante da sua descoberta inesperada nas mãos de
Taião: a brincadeira atinge seus ápices quando forja o ultrapasse sutil ou significativo de seus
próprios limites de “ser” o que é, ao quase fazer o que não poderia ou deveria. Contudo, neste
espaço sensível distendido em margem, na qual principia concretizar-se interafetivamente a
intuição deste ato indevido que se dá como uma quase verdade, a subjetividade torna-se sensível
para além do que pode ver e antever: o imprevisível. Pegando-a nesta curva, a ficção inesperada
a este acontecimento quase real, se transforma e renova intensamente como tal, mas quase
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desfigurando-se ou, no limite, até mesmo desfigurando-se parcialmente. Desta forma ela libera
a verdade de sua mentira em gargalhadas várias. No caso do cavalo marinho estes ultrapasses,
tanto para o brincador quanto para o público, principalmente em décadas atrás, era redobrado
em seus riscos, pois ao se brincar com a pessoa errada, era fácil perder a vida.
Novamente, assim como no maracatu, a estratégia sensível para com as
interafetividades próprias ao mundo geral, tomam parte na lida própria ao brincar e, mais ainda,
envolve não só a lida com o imprevisível tornando-se disponível para ele, mas tomar parte ativa,
intersubjetivamente, em sua produção, tanto em si, como nos outros ou em ambos como
acontecimento. São frequentes as experiências relatadas por figureiros que, ao terem entre o
público um desafeto que os ameaçava de morte – não raro as brincadeiras eram locais de acertos
de conta traiçoeiros -, mesmo assim, junto com Mateus e Bastião, davam um jeito de fazer suas
presepadas cênicas menos vulneráveis a tais presenças. Tais passagens convertiam o próprio
risco real de vida, em circunstância lúdica singular, pela qual o brincar se intensifica nas
margens com a morte. Se a vadiação em capoeira pode ficar somente no plano do faz de conta
em seus golpes, por outro lado, seu ápice como brincadeira, se dá exatamente diante deste
limite, pelo qual a diversão se intensifica quando se lida ou se escapa de um golpe certeiro que,
se tivesse sucesso, provocaria tão grave dano quanto se tivesse sido desferido em uma luta
franca: o gosto do desafio e o gosto do brincar perfazem um único prazer ao saborear diferentes
intensidades de um gosto do perigo, em algum nível: a sensibilidade da estratégia é da ordem
de uma sensibilidade ao perigo, pelo menos em grande parte, como prazer, como potencialidade
ao seu desfecho criativo como realização, fuga, criação ou proteção. Gosto que é uma força que
ultrapassa as deliberações do sujeito, pois já corre em seu corpo que vai, movente movido no
desenlace de uma solução em escape ao perigo com prazer e alegria.
Este brincar margeante para com seus limites ocorre também entre figureiros, ou
melhor, ocorria, pois de algumas décadas para cá a disponibilidade dos folgazões mais novos
para cair, não é mais presente: “não pode levar uma queda já sai da brincadeira amuado, não
quer mais brincar” (Aguinaldo/M/C). Vejamos o relato de Bastião Miliano, que busca sua
inteligência para não sair por baixo em seu brincar nos tempos da bocada quente, quando
botava o Ambrósio. Diante de um folgazão afamado que estava como Capitão, Bastião lhe
propôs em segredo uma combinação – bacia –para falsear a disputa cênica: o Capitão permitiria
deixar-se cair em algum momento, como se estivesse sido derrubado pelas rasteiras de
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Ambrósio. Tal combinação resultaria, ao se tirar a sorte41, em dividir o dinheiro recolhido pela
metade entre ambos. O Capitão, porém, rechaça a proposta em alto e bom tom:
eu disse: "óia, vamo ganhar esse dinheiro". Ele parou o banco: "aqui não tem bacia! Não! Nem
meu nem seu não! Se você ganhar é seu, se eu ganhar é meu". Aí o povo bateu palma: "ehhh,
Ambrósio frouxo". Aquilo me deu uma quentura. (Bastião Miliano/C)

Esquenta a possibilidade de Ambrósio ser desclassificado pelo público e perder o
desafio para o outro folgazão que, aliás, segundo Bastião, eram muito bons, “saltava como
gato” (Bastião Miliano/C). Enquanto ele tentava as primeiras investidas com suas rasteiras,
notava a dificuldade crescente de atingi-lo: “Eu digo: “Pah! Pah! Pah! Não peguei ele não, vi?
Saltou fora” [...] Daí ele apitou de novo, priu!!42: “não é com essa banana mole que tu pega
eu, não" (Bastião Miliano/C). Só havia então uma opção: caçar um jeito de entrar e sair sem
se molhar. Foi então que Bastião Miliano usou sua inteligência: “Tome pé, tome pé! Quando
eu avoei a perna na frente, pisei na saia43, quando puxou tava o pé preso na saia dele, ele,
quando se saltou, puxou a saia ele embolou ali” (Bastião Miliano/C). Tendo caído, o folgazão
surpreendido cumprimenta Bastião com respeito e admiração, lhe dizendo: "Um figureiro
nunca deu um baque em mim, rapaz” (Bastião Miliano/C).
Todas estas estratégias, mesmo se premeditadas ou, no limite, improvisadas,
manifestam-se em margem, pois devem estar abertas a se reinventarem em acordo com o
momento, em movimento. Mas esta reinvenção tem uma temporalidade própria, como já visto.
Neste sentido, deve-se saber criar o tempo e, simultaneamente, esperar o momento certo para,
a partir daquilo que se mostra no outro, torna-lo vulnerável, mesmo quando habilidoso e forte:
as estratégias sensíveis envolvem um jogo de contra-vulnerabilidades e contra-contingências.
Há uma tática célebre entre os caboclos, que ressalta o tempo e a espera certos para, assim, eles
mesmos se converterem em suas ações no lugar onde mora a surpresa:

41
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Tirar a sorte é um procedimento pelo qual se pede uma contribuição espontânea de alguma quantia
em dinheiro, ao público, perante uma determinada cena, neste caso, a cobrança - “confronto” para
cobrar uma dívida - entre Ambrósio e Capitão, pelo qual aquele tentar atingir-lhe com rasteiras este
último. Geralmente Mateus e Bastião são encarregados de arrecadar o dinheiro.
O Capitão utiliza um apito para exercer a direção da brincadeira. Quando este é utilizado, o banco
para de tocar ou retorna ao fazê-lo. Contudo, a afigura também pode sinalizar o banco com gestos,
caso precise ou julgue necessário, assim como Mateus, que muitas vezes assume este papel.
A saia é pertencente ao cavalo. Feito de uma estrutura de madeira, encoberta com diferentes materiais
para lhe dar forma e representatividade. O folgazão o “veste” passando se corpo inteiro por uma
abertura localizada em seu centro, perpassando do dorso para sua barriga. Mantendo-o na altura da
cintura com alças nos ombros para que ele não caia, o figureiro o veste como se estivesse nele
montado.
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é aí onde mora a surpresa [...] o cara pode vir com vinte braço, ele pode... deixa, se ele vir
saltando para você deixa ele voar [...] se ele quiser voar pode voar para cair em cima de você
[...] você espeta com a ponta da vara. Entendeu aí? (Luiz Caboclo/M)

Isto guarda forte correspondência com a espera e a abertura atenta em capoeira, pelas
quais se aguarda o outro, observando-o em seus movimentos para, de modo improvisado ou
mais ou menos premeditado, lhe atingir inesperadamente. Ato este que se revela durante seus
movimentos e ações, portanto, não necessariamente condizente com o que, aquele que espera,
tem de antemão como recurso. Assim este último ou se reinventa ou mesmo cede a vez para um
movimento confessado na hora viva, termo este para falar das horas quentes das disputas entre
poetas: “cante na hora viva! Mata a charada daquilo” (Dedinha/M).
Diante de um verso que lhe dirige – interroga – uma ofensa, no caso chamando Dedinha
de bode rouco, este logo responde, transformando-a em deixa para atingir seu adversário e
matar a charada:
aí quando eu disse "eu sou um bode rouco, mas eu sigo o meu destino", né? Já vou matar a
charada: "diga a Manoel Fulosino que as coisas agora danou-se, que o bode rouco encontrouse com a cabra que berra fino” ... São ponto de interrogação, interrogou, aí você tem que
exclamar a palavra em cima dele. (Dedinha/M)

A hora viva implica entretecimento de margens investidas de determinadas
potencialidades intersubjetivas: o ponto de interrogação, seu conteúdo e contexto são
percebidos como enredos em margem, incompletos. O entretecimento potencial-retencional de
tal hora é, de modo perspicaz, desenvolvido a partir do que ela mesma apresenta como
desvantagem, porém passível de reversão como vantagem, assim como a rica implicitude das
puias. Porém este advir da hora traça uma história que se pretende finalizar, porém é explorada
em suas deixas inacabadas ou passíveis de continuidade em sentidos outros. Se trata de uma
dimensão ativa que produz tempos e circunstâncias também passivamente quando
movimentadas pelo terreiro que acontece. Resumidamente, as táticas o são como
potencialidades voltadas ao ultrapasse constante das adversidades, pelo qual o brincar acontece
em suas adversidades e soluções, atingidas de modo inteligente, porém a partir daquilo que
advém e está dado como possibilidades variadas. A estratégia é extremamente sensível a estas
últimas: o bode rouco, desvantagem, ofensa e rebaixamento para Dedinha, transforma-se
naquele que, diante da voz do outro mestre que era até então supostamente passível de ser mais
apreciada por não ser rouca, a rebaixa na figura da cabra que berra fino, devido sua tonalidade
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talvez bela, porém aguda: esta ultima característica, mesmo sendo motivo de apreciação, sofre
um rebaixamento na associação com a cabra que berra em tonalidade talvez um tanto próxima.
É possível também que nesta inversão da relação, a figura do bode diante da cabra dê a entender
também uma conotação sexual que, para os valores e concepções de gênero predominantes
entre os mestres, sugira uma posição subalterna e desvantajosa por parte do oponente de
Dedinha. Pelas multiplicidades significativas efetivas socialmente possíveis em cada
entretecimento, os brincadores desdobram suas estratégias sensíveis em ações contravulneráveis.
4.19

A vertigem do corpo que vai
Durante uma atuação de Fábio, ocorre algo interessante: botando o Ambrósio, ele

interage com uma criança. Agachando-se à sua frente, bem próximo a ela, ele “imita” um gesto
de uma entre tantas outras figuras. A criança, imediatamente após Ambrósio terminar sua
imitação, repentinamente berra e abre os braços em sua direção: ele permanece imóvel e não
reage. Porém, com esse grito, muitos se assustaram, principalmente os espectadores mais
próximos. Novamente temos um primeiro imprevisível inaugurando a permanência de um
hiato, de uma margem intencional relativamente persistente a partir de um segundo
imprevisível: o silêncio imóvel da figura. Manteve-se durante esse pequeno tempo a sensível
atenção ao desfecho dessa suspensão persistente: a tendência imediata do horizonte intencional
de “antecipar” o susto de Ambrósio não se confirmando deixa sensivelmente em aberto mais
um inacabamento da cena. Permanecendo imóvel inesperadamente para muitos, a pele da cena
se distende, quanto mais o faz, mais é aguçada no tempo forte da incerteza.
O momento é uma encruzilhada. Caso o figureiro se assustasse de modo a perder a
figura, sua atuação seria desqualificada junto ao decréscimo do samba: não perder a figura na
nossa maneira de reagir. Portanto, é na intersecção entre o engajamento corporal próprio à
pessoa e próprio à figura, em alcances interafetivos mais extensivos contextual e historialmente,
que advém suas ações. O silêncio imóvel já é margem, intensidade atrativa ao público que, em
sua apercepção empática, experimenta a força latente do porvir incerto de Ambrósio. Diante da
imobilidade da figura, se permanece nessa distensão intencional intensiva, própria à expectativa
diante dessa atualidade indeterminada quanto ao seu desfecho entre criança e figura,
inseparavelmente imóveis. Invariavelmente sensíveis durante esses pouquíssimos segundos
suspensos, Ambrósio devolve à criança repentinamente o seu gesto, imitando-a de volta.
Irrompem as gargalhadas frente a uma solução criativa simultaneamente própria à circunstância
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específica – interação com a criança, algo que não é muito comum nessas passagens de
Ambrósio – e à figura em sua gestualidade adequada, que realiza uma ação que lhe é pertinente:
a reprodução do gesto de outras personalidades.
É muito comum, ao se mencionar aos folgazões algumas dessas suas ações realizadas
no terreiro, ter como resposta a não lembrança das mesmas: “então, é muito, eu não sei falar,
porque sinceramente, até é muito doido, porque quando eu boto uma figura eu nem lembro o
que foi que eu fiz” (Fábio/C). Algo que, por sinal, é muito comum na capoeira diante de um
desfecho mutuamente inesperado entre corpos ofensivo-defensivamente dançantes: como é que
eu saí daquilo? Eu não sei, mas eu sei que eu saí. Fábio marca bem esse aspecto dos segredos,
das defesas de um corpo que vai, pelo qual a subjetividade sabe e faz mesmo sem deter-se
intencionalmente sobre esse acontecimento de si. Esse inseparavelmente é, antes,
acontecimento da própria intencionalidade, que não se detém sobre algo, mas, em certo sentido,
ela torna-se esse algo inseparável de um sentir particular em um só fluxo corporal. Como na
capoeira, esse é um rio que corre sem saber para onde vai, mas sabe que irá chegar ao lugar
certo. Seu objeto é o próprio caminho enquanto experimentação de seu percurso em processo
diferencial, não se olha a diante ou, caso se olhe, este olhar é o próprio fluxo que o antecede e
o conduz, só ele, o próprio fluxo subjetivo em sua integridade indecomponível, sabe para onde
vai neste momento.
A descrição de Fábio sobre essa subjetividade que acontece, por vezes sem deixar
muitos rastros na recordação sobre o como e o o que exatamente fez, é interessante:
sabe um bêbado? ... Ele perde o caminho de casa? Ele pode perder tudo, mas o caminho de
casa ele não perde ... tomba pra lá, tomba pra cá, porque ele sabe fazer... então, quando a
pessoa tá brincando ela se deixa brincar, é isso. (Fábio/C)

A vertigem do corpo embriagado, cambaleante, é uma forma de corpo em margem,
subjetividade em margem, mundo em margem. A margem, contudo, por si própria em sua
indeterminação tortuosa, em sua objetividade embriagada, sabe fazer, ela coincide com seu
próprio destino que é antes caminho somente ao caminhar, sem fixar-se intencionalmente em
qualquer objeto em trânsito no seu horizonte. Sendo o ponto de chegada ausente nele, ela
simplesmente segue, se deixa ir ao deixar vir, em outras palavras, deixa-se vir deixando-se ir
ao deixar vir o terreiro. Entretanto, ao contrário do bêbado, a embriaguez não “atrasa” sua
relação com o que vem e se altera sem cessar, mas sensibiliza a relação com ele ao limite em
sua perspicácia aberta e abrangente. Assim, ela não se embriaga nele, mas com ele, embebendose dele ao embeber-se de si. Tornando-se mútua a produção desse acontecimento entre ambas
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as instâncias, este movimentar mútuo entre mundo e subjetividade não exige prescrições
rigidamente definidas, mas dispõe de vínculo profundo: o caminho de casa, o sintoma do
passado, a mente sensível, o segredo da hora viva. As fronteiras entre as estratégias sensíveis
que por si só já são antes disposições potenciais para a produção do improviso – no limite para
o próprio imprevisível – e um deixar-se brincar pelo qual não há pensamento, mas apenas um
corpo que vai, são tênues. Entretanto, as estratégias sensíveis têm em seu horizonte final o
favorecimento oportuno de momentos de fluxo criativo que, como tal, precisa envolver-se mais
profundamente com o que acontece no terreiro, ou seja, precisa acontecer em seu próprio
acontecimento antes de tudo como sensibilidade em, no e pelo movimento em ação.
A vertigem do brincador é, portanto, uma vertigem das objetividades resolvidas e
inertes, mas no sentido de uma sensibilização extrema à sua realidade contingente ao fluir
realçando singularidades já em devir. Por esse fluir, se dá uma certa conquista corporal das
incertezas, um tornar-se certeira e criativamente incerto ou contingente: contra-vulnerabilizar a
incerteza é tornar-se interafetivamente incerto, tomar parte na sua própria manifestação
transformando o não saber em potência criativa para o desfecho de uma solução. Trata-se de
uma prontidão sensível em desdobramento. Precipitação subjetiva essa um tanto indefinida no
devir de seu horizonte – devir do mundo ou do outro –, e de sua imanência – devir de si.
Portanto, não há necessariamente, ou ao menos completamente, predefinição de um “plano”
intencional, de um esquema prévio de possibilidades sensório-motoras que se ajustariam ao
novo, provando sua eficácia. Não está em jogo um acontecimento no qual predomina a
repetição, a confirmação do que já está pronto, pois esse ajuste é agora distorção, diferença
operada pelo próprio tecido de afecções que lhes transpassam e precedem: a habitualidade
criativa é plástica, não permanece exatamente como antes. Neste corte fotográfico do tempo,
nesta abertura analítica do aqui e agora, há potencialidades ou, equivale dizer, possibilidades
intercorporais inacabadas, indeterminadas. Indeterminação não paralisada ou indecisa – hiato
–, mas prontas para divergirem na divergência do outro, participando passivo-ativamente da
sua produção. Trata-se de um agir firme e seguro neste deixar-se brincar: “aquilo é rojão
seguro!” Uma observação importante: o ser incerto é o ápice deste corpo seguro que vai como
um firme disparo reinventado, no qual qualquer rigidez demasiado apegada em cascas e teorias
incorreria em entraves e falências, pois agora elas são antes singular vertigem, a mais fina
perspicácia do corpo criativo.
Esse fluir corporalmente é, portanto, o próprio eu posso sem objetos, pois ele coincide
com as próprias manifestações diferenciais desses últimos, os transpassando sem distinções. Se
o fizesse, perderia o fluxo, assim como na capoeira: se você se atentar àquilo, você sai daquele
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estado. Por isto, no registro objetivo da intencionalidade, só há fluxo sem pausa do terreiro e
dela própria em seu relevo afetivo fluente, não podendo observar-se para apreendê-lo na
totalidade nova de seus detalhes e características: ela não estava nem no passado, nem no futuro
e, em seu aqui agora, ela é a própria transição entre eles. Essa prontidão é essa incerteza, uma
subjetividade certa ao ser incerta ao simultaneamente acolher e desviar o que já está finalizado.
Vertiginosa nas fronteiras temporais entre imanência e transcendência, ela assim pode se
redescobrir em ação ao reconhecer-se, pelo sentir, em seu inacabamento tanto quanto em seu
acabamento. Na ausência do protagonismo intencional das determinações contínuas do terreiro
ou da vida, de um fora conhecido que se persegue e se busca dominar, é que se radicaliza a
manifestação da subjetividade segundo aquilo que ela radicalmente é: potencialidade e abertura.
Essas mesmas instâncias estratégicas da vida são as das brincadeiras: estratégias em margem,
contra-sensíveis ao mundo. Porém, não só por conta de suas predominantes determinações
aviltantes, mas por conta do fato de que, qualquer determinação, mesmo satisfatória, é
igualmente limitada e incompleta. Se assim o é, elas mesmas, sejam aviltantes ou mesmo
simultaneamente realizantes, podem ser permanência, em algum nível, na prisão dessa
parcialidade que se repete ao longo da história.
Da mesma forma, na vida, diante da repetição da suposta finalização do mundo, podese esconder um inacabamento vital imanente, impedido ou mesmo usurpado de suas
possibilidades objetivas de concretização. O fenômeno do brincar em seu processo de
aprendizado de corpo, sentimento e juízo no mundo liberando modalidades sensíveis inéditas.
Por isso, não só se conhece em suas capacidades social e culturalmente determinadas, mas no
que se anuncia como vir a ser tanto de sua pessoa, como de sua cultura. De fato, a criação é um
fenômeno que faz divergir e diferenciar essas instâncias, não as repetir por completo e, os
brincadores, deixam isso invariavelmente evidente: ninguém anda igual a ninguém, ninguém
brinca igual a ninguém, ninguém vive ou é igual a ninguém. O brincador é, antes de tudo, um
criador, e sua sina é brincar na hora viva, aquela que guarda o imprevisível, o prelúdio à
atualização discreta ou veemente de sua vida. Criatividade que tem como correlato um estilo
que se manifesta já nas singularidades das contra-costuras das manobras do brincador pelas
quais se realizam soluções existenciais do corpo e da história. Como vimos, este corpo em
margem se desdobra criativamente em poesias, gestos, diálogos, olhares e variadas outras ações.
Nesse processo, o folgazão perpassa o terreiro ao brincar, já sendo perpassado préreflexivamente por ele, tecendo, assim, suas táticas nas forças das passagens engrandecedoras
ao samba. É dessa forma que ele caça um jeito, uma experiência-inteligência para prosseguir
em margem com seu corpo de mola. Nesse processo, ele não fica à mercê dos descompassos
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com o imprevisível, mas toma parte ativa em sua própria produção em ultrapasse. Após caçar
a si mesmo na caça ao mundo para além do que pode intencionalmente alcançar, pode perceber
que
às vezes as coisas são tudo diferente do que aconteceu aqui, aconteceu aqui ou que vem pra
aqui. Tudo são coisa diferente, é, então é coisa que a gente sai costurando, né? Fazendo as
manobra e que dê certo no final. (Aguinaldo/M/C)

Costura essa que, de certa forma, se repete na vida: o deixar a vida me levar ao implicar
intenso trabalho mundano contra-potencial segue esta mesma cartilha do porvir em plano
historial, abrindo o mundo por meio de seus avessos imanentes para novas realizações.
A lida criativa com o imprevisível implica uma contra-sensibilidade e, portanto, uma
contra-potencialidade, tanto na vida, quanto no terreiro. Nessas, o contra é uma margem
intersubjetiva entre as próprias limitações dessa sensibilidade e suas potencialidades em
abertura. Diante do que nela se revela como impedimento, se realça o que nela ainda é ausência
desse e está em aberto: sua incompletude, ambiguidade, vulnerabilidade ou contrariedade.
Enfim, ao tornar o mundo sensível à mudança de sua definição, ele torna-se sensível à pessoa
e vice-versa. Esta consequentemente, pode assim alterar um tanto seu destino pré-dado. Contrasensibilidade social e contra-sensibilidade do brincar são correlatos. A primeira, alterando a
percepção de si e do seu mundo, pode melhor lidar encarando-o um tanto mais frente a frente.
Se este mundo impele o sujeito a reduzir-se a uma reatividade inscrita em emoções e
sentimentos específicos, coordenados para sua paralisia, fragilidade ou reificação, agora a
pessoa pode então desviá-lo agindo criativamente. Se ele é contingência aviltante forjando
sucessivas irradiações mundano-subjetivas em que os dois caminhos implicam em perdas, tal
cilada é revertida em contra-contingência para com tal contingencia aviltante, abrindo um novo
caminho inesperado. A segunda, opera pela mesma contra-contingência que pressupõe antes tal
contra-sensibilidade: desmascarando passivo-ativamente os inesperados caminhos sem saída
que surgem no terreiro, cria situações contingentes com e na própria contingência dessas
armadilhas, atingindo-as a partir de suas próprias susceptibilidades à transformação, abrindo
nova passagem intersubjetiva. Atividade e passividade, nesse acontecimento, se interpenetram
e se invadem ao máximo, reinventando o acontecimento social do corpo em devir.
Abrem-se, a partir dessas margens, a conquista ou atualização de um espaço existencial,
não apenas como zona de conforto – embora possa também o ser e aí parar –, mas antes uma
inquietação diante da possibilidade de realização contínua e modificante de si. Historial e
socialmente na vida e no terreiro entre folgazões e público, essa espera só se revela em ação
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dançante, em um esperançar. Ao longo da vida, ele é gradativo e sutil, dando suas pistas a cada
manifestação subjetiva em ultrapasse pelos quais o sujeito sente e busca algo mais. Já no
terreiro, penetramos nessa manifestação, que não é outra senão, em seu ápice, a dos
imprevisíveis singularizantes. Nesse ato, habita-se o prelúdio ao novo: “no que você
esperançar...” Essa margem descreve uma atenção ativo-passiva ao outro pela qual se descobre
com ele sua vulnerabilidade escondida, invisível talvez somente para ele, talvez para ambos.
Nesse último caso, advém o alcance da mesma pelos alcances imanentes. Tanto para quem bota
um ponto de guiada, quanto para quem recebe, advém daí tal desenlace:
está ali na hora que você no aperto, né? Entendeu? O cara vê. Eu vou ganhar ele de todo jeito
e aí o cara: “não...” No que você esperançar, o cabra disse: “mas rapaz eu não esperava que
aquele cabra botasse aquele bico de pau em mim, mas... (Luiz Caboclo/M).

Nesse caso, no que você esperançar, descreve um momento no qual aquele que disfere
o ponto de guiada o faz de modo inesperado para si e para o outro. Esse último, então, responde
perplexo: eu não esperava, mas... Esse eu vou ganhar não é aquele em que se identifica a falha
do outro e se antecipa o golpe já programado nas “gavetas” da subjetividade, mas aquele do
bêbado ou do rio, que perde todas as suas gavetas e objetos no caminho, mas acerta seu destino
ao desfazer-se de seus pertences: sua casa é simultaneamente seu lar e um lugar por vir. Ao não
saber como e onde chegará, ele soube que o faria de todo o jeito, seja ele qual for. O brincador
tem que confiar nele mesmo, não confiar em ninguém. Autoconfiança efetiva no porvir de si
mesmo, não em um apartar-se de suas próprias determinações, mas no que nessa é inerente
como margem à sua diferenciação imprevisível. Ao aprontar-se como jeito capaz de lidar com
a ausência de certezas sobre o outro, sobre seus esconderijos, ele as reverte assumindo-as
afetivamente como potencialidade à ação, não como incapacidade paralisada diante do novo –
no que você abrir a boca, você leva. O termo esperançar também comparece, então, neste
momento imediatamente precedente ao inesperado, em seu outro sentido, rente à boca aberta:
aí chega assim bem sem você esperançar, aí chega e dá uma porrada num cara, tá entendendo?
Chega a dar uma porrada no camarada, de surpresa, aí por isso que digo, o cabra tem que ter
muita visão por causa disso. (Bel/M)

Tanto o tempo da ignorância, quanto o tempo da democracia são circunstâncias de se
esperançar, de entrever e antecipar o que for antecipável – tem que ter muita visão –, mas não
finalizar por completo qualquer horizonte, pois é nas determinações que se escondem os
perigosos virtuosos inesperados. O corpo em margem tem uma história dirigida para esse
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desenlace com o mundo, para a potencialização de si e de suas determinações habituais como
jeito da existência. A espera e o imprevisível perfazem uma viagem. A margem da conclusão
em curso, da circunstância da casa do sem jeito, da manobra que sai costurando sem tocar em
canto nenhum, do corpo que se deixa brincar com sua solução, é que dá tal percurso.
A margem é exatamente esse espaço indefinido que, empaticamente à relação, é entre
subjetividades que são simultaneamente videntes e ocultas uma para outra. Esconde-se algo
tanto ao outro como a si mesmo, ao passo que cada um sabe e não sabe de tais esconderijos e,
assim, há uma dimensão da margem que é própria à intersubjetividade. Por issom a brincadeira
em seu ápice é tão intensa e interessante, a ponto da importância da vitória, derrota ou do empate
ficar para atrás em detrimento deste ultrapasse. Nesse, a subjetividade experimenta a si mesma
na experimentação do outro, em um só imprevisível: “o cara não espera, ali é uma moita sem
o cara encontrar o coelho nela (risos). O povo diz assim: da moita que a gente não espera o
coelho sai, daquela que tá esperando, ele não sai” (Barata/M). O que importa não é tanto o
perigo de um ataque, mas do que seu perigo pode ser capaz ao distender o mundo em nova
abertura existencialmente inesperada: o gosto do perigo – capoeira – é o gosto de uma
realização, um tanto independente de seu desfecho caso ninguém saia gravemente prejudicado.
Contudo, a proximidade sensível de tal gravidade potencializa tal realização. O esperançar é
esse tempo-espaço de um agora intensivo-extensivo. Ele é o lugar onde o coelho se esconde e
aparece, porém, ambos, esconderijo e coelho, são invisíveis nesse momento: o coelho sempre
sai de onde você não espera e, portanto, de onde não se está a reparar. Quando ele advém, o
coelho é um outro, mas simultaneamente é um si, pois ambos envolvidos perfazem uma só
intersubjetividade em desenlace, resolvendo-se na sua própria vertigem perspicaz, na sua
própria embriagues capaz: ambos tornam-se o coelho. Não se pode então querer ver aquilo que
está para além do alcance dos olhos. Como, então, apanhar o coelho, a não ser desvencilhandose de qualquer intenção completa e previamente definida? Como reagir ao que chega sem aviso,
a não ser tornando-se a própria chegada desavisada?
É neste plano imanente que advenho a mim mesmo como imprevisível no imprevisível,
mesmo do outro que advém. Na capoeira, isso parece mais frequente nos relatos de muitos
mestres, quando se sente mais capoeirista ao esquivar-se do que ao atacar. Quando nessa
esquiva inesperada àquele que esquiva, esse a experimenta como algo próximo da presença de
alguém que lhe empurra e diz “saia daí!!”, dando a ideia de que não é mais você. Nessas
situações nas quais o imprevisível é mais intenso, a distinção entre subjetividade e mundo é
inoperante, pois o modo como ele é experimentado implica uma emergência da subjetividade
anterior a ela mesma. Advindo ao mesmo tempo e da mesma forma que o mundo ou um outro
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advém, ela torna-se um outro até certo ponto e, simultaneamente, experimenta a si própria com
enorme intensidade e, consequentemente, de forma inédita ou pouco frequente. De fato, o
imprevisível se dá como uma abertura que, em seu desabrochar, já é uma autoafecção de uma
“região” de si até então desconhecida em algum nível: se tal autoafecção fosse repetida e já
conhecida, não haveria imprevisível, pois uma transcendência não pode advir inesperada sem
manifestar-se em plano imanente como tal. Mais precisamente, a imanência torna-se, ela
própria, criativa do imprevisível: ela torna-se com o coelho, o próprio coelho.
Nesse espaço invisível, porém, imanente, as subjetividades tomam uma à outra pelos
seus avessos pré-reflexivos, pelas “costas” de seus horizontes: mais precisamente, pelas suas
extensividades afetivas para além do visível no próprio visível. Nesse ponto, não se vê, apenas
se sente quando, a exemplo da capoeira, o capoeirista que se desenlaça em seu corpo próprio
criativo, experiencia tal acontecimento como se alguém lhe empurrasse e dissesse: saia daí!
Eis o esconderijo que, cedo ou tarde, escapa ao projeto, à mensuração, à dedução, à avaliação,
à previsão ou ao planejamento e os excede. Bem verdade que, nessa altura, embora os esforços
de cada sujeito sejam voltados ao acertar um ao outro, estão, contudo, afetivamente voltados
antes para esse prelúdio, esse prazer do desafio, para esse segredo como defesa ou ataque que
advém como um sintoma. Assim, a objetividade do atacar ou defender tende a um paradoxo:
em sua dança des-objetivante e segura de si em sua própria passividade-ativa contravertiginosa, o quase imprevisível se dá como anúncio de um certo ultrapasse do destino, latente
no próprio corpo com e no corpo do outro. De fato, nestes momentos em que o corpo vai como
se escapasse ao sujeito, às suas próprias “mãos”, é que ele experimenta a si mesmo como um
outro, podendo até espantar-se consigo mesmo, com este “outro si”. Esse desfecho não ocorre
quando o sujeito faz um movimento “pronto” incorporado e aprendido previamente, mas um
que nem mesmo ele saberia reproduzir depois: ele é pego em uma circunstância afetiva e
corporal em processo de autotransformação e, como não pode contemplar a si mesmo pois está
em devir com o devir estranho do corpo do outro, só pode registrar tal movimento novo pelo
sentir, pelo coração que sente e grava. Aqui, o olhar que agarra e o coração que não poderia
fazê-lo só pode valer para um olhar que vê ao sentir um tanto a mais. A questão não é, então, o
olhar ou qualquer outro sentido, mas o seu engajamento desejante, espantoso, encantado e
prazeroso, por exemplo.
De fato, a consciência nesse caso “perde” a imagem impressional do próprio sujeito que
sente, mas não sua realização intercorporal criativa que, ao perfazer por ela novas margens em
uma habitualidade que lhe é própria, confia e assegura-se de si diante de novos imprevisíveis
desafiantes. Assim, o saber sem saber que sabia – aprendizado pelo sentir um tanto a mais –, o
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saber que sabe ao fazer sem saber o que fará – o deixar-se brincar – e o saber que não sabe o
que soube fazer – a impossibilidade de recordar o que fez –, são correlatos: o saber imprevisível
é um saber objetivamente invisível ao sujeito, porém, carnal, pois gestado em acontecimento
historial e atual neste sentir. Desse mesmo modo, a subjetividade toma parte ativa na produção
inesperadade de si, mas sempre posteriormente e a partir do que ela já, passivamente, tinha
alcançado para com ela naquilo que o mundo lhe alcança para além do que pode perceber. Esses
alcances afetivos protensionais-retencionais atingem para lá daquilo que em seus planos, estrita
e objetivamente perceptivos, o sujeito pode apreender. O sentir que perfaz este eu posso, que
se abre sensível e deliberadamente nesta perspicácia des-objetiva, de fato é uma força produtiva
inseparável do mundo, pois abrange toda a sua manifestação antes de tudo como sensibilidade.
Quando ela coincide com o corpo em fluxo imprevisível, se automodifica expandindo-se em
nova potencialidade e reforçando sua capacidade determinada, seu habitus como um eu posso
em abertura e transformação historiais projetadas ao futuro através de um intenso trabalho
visível e invisível sobre o passado.
4.20

A emergência do imprevisível
Suspendamos por um momento o brincar e coloquemos em curso um imprevisível,

pode-se dizer, mais simples e cotidiano. Sentado diante de uma mesa à beira da uma janela,
com vista para um arvoredo próximo em grande cidade, prossigo escrevendo extremamente
concentrado. Era noite calorosa e podia-se sentir uma brisa leve. Repentinamente em meu
campo periférico de visão, algo desliza da mesa para minhas pernas. Paralisado
involuntariamente, testemunho, ainda perifericamente, a trajetória do objeto durante seu
mínimo tempo de veloz passagem. Esse tempo, entretanto, foi distendido em certa afetivaintensidade crescente, lançando-me passivamente, assim, a uma certa contemplação corporal e
visualmente paralizada desse acontecimento. Foi como se, nesse tempo, houvesse uma quase
pausa diante da súbita aparição de algo às margens da visão. Nem mesmo pude realizar qualquer
movimento com os olhos para encarar, de frente, sua trajetória da mesa às minhas pernas. Tal
intensidade do mundo era crescente em meu corpo: irrompe nessa veloz e crescente onda do
mundo eu mesmo inteiro, invadido em minha carne pela imagem da coisa periférica,
culminando com sua expulsão pelos meus braços, momento esse que desparalizo-me por
inteiro, voltando-me, assim, para tal objeto intruso. Não pude senti-lo sensorialmente na pele,
pois o tecido de minha calça era relativamente espesso, tendo ele surgido com muito ágil leveza,
imperceptível para uma pele vestida. Em todo caso, fui capturado em hiato por uma
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contemplação inaudita, curtíssima em seus talvez poucos milissegundos, porém, investida de
certa extensão gradativa e afetivamente crescente. Nessa inicial emergência sensível do
imprevisível objeto, fui, então, lançado pela sua intromissão em estranho devir. Ao estar
perceptivamente muito longe em meu engajamento com a escrita, fui, portanto, posicionado por
tal objeto antes mesmo de poder me posicionar nesse acontecimento.
Em outras palavras, me posicionei sem me posicionar ao ser lançado pelo mundo como
espectador periférico em margem: eu havia me tornado não o centro, mas a periferia do mundo.
A mim mesmo fui, logo em seguida, imprevisível ao ser lançado para advir desvencilhando-me
com as mãos, efetivando a inesperada expulsão. Mas ao que se dirigiu esse ato, se tal objeto era
indefinido? De fato, ele era um quase algo entre variadas coisas quase possíveis: um objeto em
margem. A visão periférica nos seus limites, não pode intuí-lo imediatamente na totalidade de
seu perfil. Sendo um extremo inesperado diante de tão corporalmente distraída concentração,
talvez nem frente a frente ele poderia se mostrar de imediato na inteireza de sua identidade.
Mas ao prestar bem atenção, gradativa e rapidamente, a contemplação permite experimentar,
ao recordar tal acontecimento, o objeto margeando diferentes qualidades de ser: um quase
besouro, uma quase aranha, quase mariposa ou talvez quase grande barata noturna, daquelas
que voam. Já se pode aperceber que esse objeto era relativamente escuro e, na verdade, era um
pequeno pedaço de papel marrom. Mais ainda, testemunhamos aí a emergência de um enredo
mundano imanente de quase histórias concretas ou de histórias imanentes, pertinentes a tal
expectativa margeante desse ver com o corpo: um tecido pré-historial de uma sensibilidade
tácita entre a brisa, a árvore, a janela e a cidade. Em outras palavras, uma sensibilidade aos seus
enredos possíveis: trata-se de uma história passivamente latente, um acontecimento em
gestação intencionalmente anônima. Como tal, por mais distante da sua forma atual concreta
de manifestação estejam esses enredos, em algum nível mais profundo eles estão sempre
latentes como quase-acontecimentos. Certamente, ela não é outra senão um transpasse entre a
história da pessoa e a atualidade material do mundo e, consequentemente, um entretecimento
dos atuais alcances existenciais do sentir.
Dessa forma, tal transpasse antes e ao longo da escrita – a janela, a brisa, o arvoredo e
sua possível fauna –, estava em curso de modo subjacente como uma série de histórias
imanentes, ausentes à consciência, mas não à pele. A respeito de todos os possíveis, com
exceção desse que se revelou no pedaço de papel, só poderíamos tecer especulações, mas agora
não mais negar suas efetividades como tácitos quase-acontecimentos, inapreensíveis em suas
determinações intencionalmente atuais e circunstanciais. Do ponto de vista do quase mundo do
próprio mundo percebido, aquele é agente-agenciado nessa sensibilidade à margem intencional
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– potencial-protensional – do seu contexto, historial e atualmente, por determinados alcances
existenciais imanentes. O mundo se dá, nesse plano, invisível à dimensão intencional objetiva,
pois a perpassa na carne da própria produção imanente de sua objetivação: um quase vir a ser
como força historial latente indeterminada, condição de possibilidade para qualquer
manifestação da produção do sentido e de sua alteração. Assim, no momento deslizante do
papel, ele não era um objeto inanimado quase vivo, nem um objeto vivo quase inanimado: ele
se mostra antes como um eidos fático em margem. Não há nesse intervalo um como se, mas a
própria produção imanente desse que, somente depois do ocorrido, torna-se possível classificálo como tal: “pensei que fosse algum inseto”; “parecia que era um inseto”. Antes, contudo,
apenas reagimos, mas a partir do que nosso próprio corpo-mundo já havia concluído sem dar
qualquer nome, sentido ou significado à nossa consciência, durante tal conclusão. Percorre-se,
então, uma certa indefinição em devir, pois a contemplação, a produção da ação e a produção
do seu sentido coincidem. Tal devir é um ser-acontecimento em processo.
As deduções ou analogias, portanto, eram ausentes, pois estavam de boca aberta, sem
palavras, assim como o próprio corpo e a visão nos primeiros momentos, sem significados e
sentidos claros à consciência. Simplesmente houve apenas presença acontecente como
revelação: o corpo subjetivo fez a sua “associação” entre os lugares do mundo não somente por
si, mas com e através do que este oferece e manifesta. A afecção, inseparável da trajetória da
manifestação do objeto em margem, traçou um processo de emergência de uma ação real.
Portanto, a “resposta” do corpo em sua emergência não se deu como uma ação diante de:
embora ela só chegue objetivamente depois, seu acontecimento imprevisível é já sua própria
produção. Nesse sentido, o deslize do objeto pela mesa em sua relação com a janela, sua
trajetória leve e veloz até as pernas, transpassados pela brisa do início ao fim, já perfaz os
índices de um acontecimento próprio ao seu contexto. O quase é força em processo de
realização desse mundo como pré-acontecimento ininterrupto, afetivamente latentes em algum
nível mais ou menos tácito. É dessa força que o sentido de quase inseto surge, sentido esse que
só pode ser objetiva e intencionalmente aprendido após a conclusão desse acontecimento.
Durante, ele é pura margem contextual em devir, um enredo emergente que concretiza seu realirreal: a expulsão do intruso quase conhecido, quase desconhecido. Nesse ponto, a possibilidade
intencionalmente anônima do mundo não é apenas um porvir possível, é antes o próprio porvir
latente, é o fluxo do próprio tempo.
Escondido entre os livros, ele era ausente no horizonte intencional da mesa em que eu
escrevia, principalmente pela extrema concentração. Já notamos, então, novamente, que nosso
horizonte guarda extensividades com relação às possibilidades de um mundo circundante para
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lá das que podemos apreender circunstancial e intencionalmente: se eu retomasse, por
recordação iterativa, aquela experiência para descrever seu horizonte intencional antes de tal
imprevisível, jamais surgiria em seu modo de dação a possível intrusão do papel. Pelo contrário,
surgiriam atos intencionais correlativos ao texto como objeto. Isso também se confirma pelo
simples fato de que descrever tal singularidade imprevisível como possibilidade incorreria antes
em um ato dedutivo: eu teria que parar, olhar a circunstância, revirar o lugar e, partindo de suas
características, levantar as possibilidades de inúmeros possíveis imprevisíveis. Já evidenciamos
com isso também que inumeráveis impensados estão em margem a cada situação concreta,
portanto, ausentes na objetividade investigável de seus horizontes. Dessa forma, a possibilidade
impensada, as limitações do horizonte intencional, a tessitura circunstancial imanente do
imprevisível são correlatos e perfazem uma dimensão invisível do visível. O que dessas
estruturas pode se revelar, só o pode ao passo que o mundo acontece, só o pode após o atraso
do próprio gesto de expulsão, é somente a partir daí que poderemos ter algum conhecimento
sobre as extensões mais amplas da estrutura do evento. Entretanto, este impensado é simultânea
e carnalmente pensado: o corpo subjetivo o pensou antes do pensar conscientemente, e o fez
com esta história imanente do mundo que o ultrapassa-transpassa sem cessar em sua
manifestação. Pode-se chegar a tal conclusão quando, por exemplo, diante de uma criança muito
nova, tal papel poderia gerar risos, curiosidade e nenhum susto: ela não sabe, pois não
entreteceu-se ainda com nenhuma história entre arvoredos, janelas, brisas, cidades e faunas. O
mesmo poderia ocorrer se, ao invés do papel, estivesse em jogo mesmo algum inseto realmente
perigoso.
Destaca-se com isso que o horizonte intencional tal como ele se mostra, durante o visar
uma objetividade qualquer, acessado por recordações iterativas, jamais irá dar a ver a sua
totalidade como potencialidade historial. Esse acontecimento impensável, durante seu próprio
curso, por si perfaz a subjetividade como pensamento, inseparável de sua ação corporal
concreta: o acontecimento é um pensamento entretecente da existência. Neste plano imanente,
o mundo está sempre originariamente em movimento latente, em quase-acontecimento
incessante, por mais sutil que ele seja, mesmo quando objetiva e espacialmente inerte. A
existência, invariável e originariamente um sentir, está sempre um passo adiante, historial e
contextualmente, de qualquer reflexão e objeto dado atualmente em carne e osso, como
sensibilidade pensante. Diante de uma janela, mal poderíamos dar conta de captar quantas
inúmeras sutis margens discretissimamente estão a se quase desdobrar sem cessar: uma voz de
alguém na rua, carros, cantos de determinados pássaros, todos eles familiares, mas
imprevisíveis na exatidão de seu quando e na inteireza singular e circunstancial de seu como: a
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singularidade espaço-temporal é o modo de manifestação do mundo como mundo vivo, um
quase imprevisível sutil e incessante. Evidencia-se, contudo, graças às relações dos
acontecimentos da vida, um pouco mais de seus entretecimentos concretos. É exatamente com
eles que estamos a ultrapassar a dação objetiva do mundo ao sermos ultrapassados por ela: ou
seja, estarmos em constante acontecimento com o mundo para além do que podemos
objetivamente intuir.
Ultrapasses esses que nossa intencionalidade mal pode dar-se conta com seus alcances
objetivos atuais, a não ser se partir para uma reflexão hipotética, sempre mais parcial. Ou, de
outro modo, após permitir experimentar-se na experimentação mesma do mundo em devir
contingente, atingindo, assim, novos acontecimentos de si nos novos acontecimentos do
mundo: acessando novas dimensões daquilo que lhe constitui, porém, de modo inevitável se
desconhece. Após essas obras do acontecimento, pode-se, então, encará-lo em recordação,
testemunhando e experimentando a si mesmo como abertura que já se consumou. Portanto,
ininterruptamente, a subjetividade se entretece inseparavelmente com toda a complexidade de
quase-acontecimentos mundanos imanentes. Desses, emergem seus quase-acontecimentos
objetivos – a chegada imprevisível de um eidos em margem – que, em progressão, conclue-se.
Tal entretecer é a própria vida em movimento e, consequentemente, o próprio tempo e o próprio
espaço em seu curso intencionalmente autônomo, mas sensível: a produção da história da
pessoa, neste nível, é inseparável da história material do mundo também autônomo que para ela
se dá, na qual ela vive e por ele é transpassada ao transpassá-lo ativo-passivamente. Somente
os acontecimentos mundanos podem revelar alguns dos segredos entretecidos entre a
subjetividade, o mundo e a história de seus pensamentos mais íntimos.
4.21

O ritmo imanente da brincadeira
A respeito do imprevisível, podemos adentrar em algumas das formas em que, por ele,

o mundo se revela ao revelar a subjetividade e vice versa. Sobre suas duas modalidades das
quais tratamos, elas guardam uma estrutura própria a seus acontecimentos. Há dois tempos
presentes nessas estruturas: o tempo forte e o tempo suave. Forte e suave referem-se ao ápice
de suas intensidades afetivas, correlativamente, de seus íntegros movimentos subjetivos diante
do grau de desfiguração-reconfiguração sensível de um acontecimento. Sobre o caso da janela,
por exemplo, que equivale aos casos de outras circunstâncias do terreiro, nota-se: quando, por
uma primeira modificação intensa, mas relativamente discreta, o mundo advém ao advir a
subjetividade, essa é lançada em hiato intencional ao contemplá-lo como tal em tempo suave.
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Por conseguinte, esse tempo progride até tornar-se tempo forte, pelo qual o imprevisível se
conclui em margem como eclosão imanente-transcendente – o gesto de expulsão, o riso entre
perguntas e respostas ou entre intensificações singularizantes de um folgazão –, segundo os
alcances sensíveis extensivamente historiais-atuais: o gesto, o objeto e o lugar se revelam, a
partir de sua história, como atividade passiva ou como passividade ativa na concretização de
uma ação. De certa forma, não se está voluntariamente a reagir, mas a própria história é quem
o faz. Esse é o imprevisível crescente em três tempos: do suave ao forte para novamente
decrescer ao suave, finalizando sua célula rítmica. O primeiro, mais suave e passivocontemplativo – hiato intencional –, ganha um novo contorno conforme a intensificação do
mundo que advém margeante: ambos emergem como um mundo subjetivo em margem,
manifestando-se, portanto, em certa vertigem abrupta da objetividade, mas gradativamente
crescente em sua intensidade afetiva, culminando com a emergência corporal inesperada. O
segundo, o forte, é o desfecho do primeiro como ápice afetivo, quando irrompe o susto no
irromper da própria ação nesse acontecimento, tomando parte na quase completude do seu
sentido finalizado. Com certeza, se o objeto fosse demasiado dessemelhante, estranho ao limite
no contraste com seu contexto sensível, a subjetividade emergiria igualmente estranha a si
mesma mais radicalmente. Ao surgir de um “nada” nesse entretecimento imanentetranscendente, tal estranhamento seria muito maior: o que da história desse poderia advir? Em
todo caso, inauguraria-se aquilo que os folgazões, a respeito do hiato intencional nas mais
diversas situações imprevisíveis em que há paralisia, respostas atrasadas ou equivocadas e não
criativas, denominam como ficar de boca aberta.
Contudo, há outro inesperado que inverte esses tempos: se nessa mesma situação em
que me encontro de portas bem fechadas e sozinho no cômodo onde escrevo, sem interferir no
meu campo visual, algo violentamente me lançasse pela janela colidindo com meu corpo. Já se
pode ver que se trata de uma circunstância muito improvável ou mesmo absurda e é exatamente
essa forma de experimentar imaginariamente tal evento que o tornaria, caso fosse real,
radicalmente imprevisível. O estrondo sensível seria um só nesse primeiro tempo mais forte, a
ponto de fazer apenas se manifestar uma intensidade indizível em seu sentir: apenas uma única
intensa emergência abrupta, de um mundo carnal e velozmente estranho. Não há aí também
qualquer possibilidade de distinção entre eu posso – estou aqui e posso ir ali –, eu faço – estou
a fazer algo que sei que posso fazer – e eu estou a nada fazer – imóvel, inerte, sem efetivar
qualquer ação: o transpasse entre essas instâncias é indiscriminado. Assim, é a partir dessa
autoalteração que a existência flui em margem radical ao configurar, gradativamente, a
emergência desse corpo-mundo em deslocamento. Durante tal passagem é que o tempo forte
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irá, gradativamente, se suavizar junto da gradual conclusão de seu sentido, inseparável do devir
dessa intensa sensibilidade, única instância última e primeira da manifestação do imprevisível.
Dificilmente nesse evento tão contextualmente improvável e abrupto, em sua presença
acontecente, alguma habitualidade pudesse vir a me socorrer repetindo-se em seu esquema
prévio de ação: tudo é estranho demais para qualquer ajuste passivo programado previamente.
Decorre, então, que mal eu saberia como, onde, por que ou pelo que fui atingido nesse devir.
Talvez, durante o tempo entre a janela e o chão do quintal, meu corpo, de modo imprevisível,
pudesse dar um jeito para evitar o pior dessa queda. Talvez “alguém”, logo em seguida ao
estrondo, me “empurrasse” e dissesse: saia daí!! Saída a qual eu poderia apenas registrá-la
nesse plano invisível do sensível, lugar entretecente fluente de memórias, histórias e
pensamentos desconhecidos, inconcebíveis objetivamente, pois a própria objetividade
intencional é lançada em vertigem. Qualquer sua definição é ainda porvir fluente inconcluso,
assim como a consciência de qualquer coisa nessa passagem: o eidos carnalmente margeia.
Mesmo posteriormente, eu jamais poderia apreender com precisão o que se passou exata e
objetivamente entre o tempo forte e o suave por qualquer ato recordativo.
O fluxo da passividade mais radical da intencionalidade no inacabamento desconhecido
do mundo perfaz um único devir indecomponível: a consciência de, e o objeto para. Ambos
coincidem durante a produção do sentido, ambos margeiam não finalizados antes de se
concluírem simultânea e correlativamente como acontecimento. Assim, eles não podem
produzir uma lembrança que não seja a desse próprio inacabamento em curso. Este é o
imprevisível descendente que se conclui em dois tempos: do tempo forte ao tempo suave, mas
não necessariamente menos intenso ou perturbador após sua conclusão. A consciência só pode,
então, resgatar a franja dessa passagem, tangenciar as percepções indefinidas que registrou de
seu próprio acontecimento. Não é possível, assim, recordar com exatidão o como foi que eu saí,
ou o como da solução do corpo. A subjetividade é desafiada a tomar parte na produção do seu
futuro durante a própria produção desafiadora de seu presente fluente que desestrutura seu
passado retencional. Assim, ela não necessariamente pode repetir-se em seus modos de
solucionar-se já previsíveis, mas diferenciar-se consigo mesma na diferenciação do mundo:
dimensões essas que, nesse acontecimento, só são apreensíveis pelo próprio sentir, também em
finalização por vir.
Tanto no caso ascendente, quanto descendente, entre seus tempos, mostram-se nos
exemplos descritos certos atrasos. No caso do primeiro, o se desvencilhar, manifesta-se no
próprio tempo forte desse imprevisível, contudo, atrasado em relação ao início deste último em
seu tempo suave: o objeto em margem já havia surgido e chegado a mim, que me encontrava
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passivamente paralizado. Disso viria um ditado popular: se fosse uma cobra, tinha te picado,
ditado esse que alerta para a falta dessa sensibilidade perspicaz e criativa, necessária ao mundo
circundante malicioso. Nesse sentido, o tempo suave é o tempo da produção de uma ação
subjetiva que se recupera a partir de suas margens mais longínquas, atuais e historiais. Neste
sentir, mobilizam-se os entretecimentos dos potenciais quase-acontecimentos correspondentes
ao novo-velho mundo ou corpo alheio que advém. Sua conclusão é, então, gradativa ao ascender
em movimento apropriado, porém, nesse caso, ascendente, chegando tarde demais. Quando
“levo” um susto-gesto-expulsão, o papel-inseto já havia me atingido assim como quando
passivamente estranho o movimento do corpo alheio que, mesmo que não tão veloz, advém
inesperado, fico de boca aberta: nada consigo fazer a não ser contemplar sua vinda a mim,
terminando atingido por ele mesmo contra minha vontade.
Assim, intencionalmente, eu não intuo objetivamente o sentido finalizado do
movimento daquilo que chega, nem mesmo posso perceber nessa passagem como
objetivamente ele vem, apenas testemunho a mim-ele no acontecimento de seu desfecho: a
intensidade sensível de sua emergência perfaz, de modo indivisível entre consciência e mundo,
uma única manifestação. Do tempo fraco ao forte, sinto ele vir já o fazendo e, portanto, só esse
próprio sentir em entretecimento profundo com o mundo em trânsito pode conhecê-lo, trama
na qual somente é possível contemplar passivamente, ou mesmo não ser lançado a qualquer
estado de contemplação quando simultaneamente já se está, aí, em movimento acontecente.
Portanto, ele não aparece no meu horizonte nem mesmo intencionalmente “presumido”, como
apareceria a “outra face” de qualquer objeto conhecido diante de mim. Pelo contrário, é o
sumiço inesperado dessa “outra face” em que mundo e subjetividade se desfazem em suas
determinações, re-entretecendo uma nova.
Assim, o sumiço da “outra face” do movimento do outro que se encontra imprevisível
no curso de sua revelação desconhecida, é correlato ao sumiço da “outra face” do meu próprio
corpo em movimento, movente movido nesse. Em outras palavras, ele advém de um sentimento
sensível mais alargado em seus alcances historiais, inseparáveis da própria manifestação do
mundo que advém, pois eles mesmos são a própria modalidade fática de sua manifestação: essa
é a diferença entre o corpo que se atrasa ou se equivoca em sua ação – sensivelmente
descontextualizada em relação com a totalidade-profundidade imanente da manifestação do
mundo – e o corpo em margem – sensivelmente contextualizado nesse sentido. Esse último é
um quase-acontecimento incessante em seu próprio acontecimento concreto, profundamente
aberto e abrangente à materialidade-historial em trânsito do mundo. Como já dito, essa
sensibilidade é da ordem de um sentir irredutível a uma dimensão exclusivamente sensorial,
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pois é em sua extensão entretecente em sentimento ou emoção, que ele confere essa
historicidade imanente às superfícies carnais do mundo.
Desse modo, todo o estado emotivo mais comum e geral como a raiva, medo, euforia
ou uma alegria, digamos, mais corriqueira, terá como correlato uma certa dupla “outra face” –
retencional-protensional –, de um acontecimento imprevisível: uma é a do movimento do corpo
que sente ou do juízo e mente, correlatos à outra que é o movimento do próprio mundo que toma
parte produtiva naqueles. Por exemplo, a partir de uma historicidade sensível circunstancial, se
tenho muito medo do outro com quem jogo ou brinco, meu corpo passivamente tende a se
retesar, a quase-acontecer em determinado sentido ao menor gesto do corpo alheio: emoções
fixam quase-acontecimentos determinados nas manifestações imediatamente atrativas ou
repulsivas das moitas, não na incerteza da localização dos coelhos. Nesse sentido, emoções
como a raiva ou o medo, embora possam desencadear manifestações corporais criativas, se dão
sempre em sentido objetivante, pré-destinado e menos aberto intersubjetivamente a uma
atualidade. Tais qualidades afetivas não lançam intencionalmente à frente um quaseacontecimento aberto para sua própria transformação intersubjetiva e criativamente
indeterminada, mas um já prescrito emocionalmente como contexto, no qual um corpo em
margem advém em estado quase como um determinado expectro de ações já horizontalmente
definidas: elas tendem a entretecer o mundo e o corpo de modo mais objetivante, pré-destinado
e prescritivo. Consequentemente, entretecem uma expectativa corporal, um conjunto de quase
ações corporais já pré-determinadas e correspondentes ao que se anuncia como horizonte
determinado, diante do qual as habilidades ou repertórios advém em socorro prescritivamente,
caso estejamos falando de um sujeito bem treinado. Assim também ocorre em um quase medo
ou quase incômodo de, que advém no correlativo desvencilhar-se do quase inseto: as emoções
pré-determinam intencional e corporalmente de ante mão, exatamente o sentido desse quase de
um objeto ou de um movimento do corpo alheio, impelindo antecipadamente a conclusão carnal
do movimento-sentido no qual a pessoa está entretecida, indiferente às sutilezas singulares e
sensíveis que poderiam revelar o contrário de tal antecipação. Por isso, não à toa, o corpo que
se deixa brincar é da ordem de um sentir que “coloca” as determinações objetivas corpomundanas em porvir, em ultrapasse, em indeterminação. Essa não é o oposto de uma
perspicácia objetiva, mas seu alargamento, aprofundamento e desenvolvimento revelador do
que às objetividades é inerente: uma pluralidade de quase-acontecimentos nunca previsíveis ou
antecipáveis na totalidade singular de sua manifestação.
Desse modo, não se trata de voltar-se para os caracteres singulares de objetos e corpos,
mas intensificar e alargar, passivo-ativamente, o vínculo sensível com seus trânsitos, de aguçar
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como abertura o tecido afetivo-historial das materialidades do mundo ou corpo alheios. Realizase a intensificação de um entretecimento de quase-acontecimentos estruturais, incerto e não
necessariamente conhecido em suas potencialidades de desdobramento. O tecido sensível mais
profundo dessa materialidade subjetiva incessantemente entretecente entretecida implica uma
irradiação protensional de quase-acontecimentos possíveis, de histórias imanentes em gestação
constante no próprio fluxo do acontecimento concreto em curso. Trata-se de um entretecimento
desconhecido de forças sensíveis, mobilizados nos realces de um determinado sentir a si e ao
outro como ultrapasse, pois as objetividades não são o ponto final de sentido, mas o índice de
algo por vir. Concretiza-se, desse modo, uma força sensível contingente em constante
transformação: o deixar-se brincar. Neste sentido, esse sentimento é diverso dos estados
emocionais genéricos explícita ou tacitamente objetivantes, pois permanecem no nível das
cascas e teorias: eles não são da ordem da paixão, do amor, do prazer e do fogo de uma
natureza que pede. Mestres de capoeira são também unânimes em dizer: quando outros
sentimentos estão à tona, falta algo, mas quando se está relaxado, aberto e conectado com
sentimento à roda e à musicalidade, o caminho aparece mais fácil. Por outros sentimentos,
compreende-se outras sensibilidades objetivantes e, consequentemente, outras potencialidades
apartadas desse prazer carnalmente indiviso com o mundo em margem – sentimento brincador
–, pois já “sabem” de onde vieram e para onde vão.
Esse é o modo de manifestação vivo e singular do brincar, irredutível às cascas e teorias,
pois advém da alma que brinca, canta ou toca antes do ato concreto, quando sente:
eu não estou ali cantando, mas meu coração está cantando também. Eles cantando dum jeito e
eu cantando com a alma, com o coração e a alma, cantando! [...] Seu Inácio Lucindo, quando
toca o cavalo marinho, ele, tá na alma dele” (Tindara/M/C)

Sentir esse que traça intersubjetivamente esse tecido pelo qual, assim como em capoeira,
se pode sentir quem está sentindo. A emergência e a atualização do sentimento do deixar-se
brincar como estado de ser, sentir, se mover e concluir variadas ações previsíveis e
imprevisíveis, conhecidas e não conhecidas, ou entre uma e outra coisa, advém desse ritmo
imanente das forças historiais sensíveis ao terreiro. É esse sentir que inaugura uma abertura
desejante ao por vir de si com e ao outro, pelo qual o sujeito já brinca antes mesmo de começar
a brincar, pois o terreiro musicalmente já entretece passivamente um quase-acontecimento pelo
qual, afetivamente, o sujeito já se deixou ir: o desejo, o chamado, o pedido é natureza do próprio
quase-acontecimento do corpo que vai acontecendo. Ambos, desejo e corpo, se manifestam
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como uma história que sente, conhece, distingue, sabe e se precipita latente para se concluir
de modo imprevisível, pelo imprevisível corpo do outro.
Nesse sentido, toda a extensão fática desse corpo em margem que vai, advém em
entretecimento material mais profundo da existência de seus sujeitos: o tecido imanente mútua
e passivamente produzido no, pelo e com o mundo é criativa e ficcionalmente mobilizado pelo
terreiro que, desse modo, tematiza, expressa e manifesta o próprio jeito de ser do brincador. É,
portanto, todo o conjunto de forças materiais-historiais como o ouro do passado; as proezas, o
amor e as história das formas de saber e sentir o mundo e a si; as singularidades dos corpos que
brincam; as tensões entre rivais, o perigo iminente da traição, inveja, maldade e os desafios; as
tramas cotidianas; as noites em claro ou em sonho mobilizadas pelas veias poéticas que
agoneiam; a fé, as entidades, os preparos e os antepassados; as histórias do jeito da existência,
suas buscas ao sentir um tanto a mais, atender os pedidos de sua natureza e suas forças contrasensíveis. Tudo isso ascende de modo essencialmente entretecido, em plano sensível e imanente
mais profundo de um quase-acontecimento mais elementar do corpo – sentimento. Na variação
de suas intensidades, inseparável das variações objetivas do brincar, variam as ramificações de
diversos quase-acontecimentos contextuais – margens sensíveis extensivas ou alcances
imanentes de cada acontecimento concreto do terreiro. Nessas rítmicas entretecentes investidas
de variações sensíveis mais sutis – devir singular do brincar –, levemente acentuadas, passam
a beirar os tempos suaves ascendentes em certos acontecimentos quase imprevisíveis.
Inesperadamente, então, de modo ascendente ou descendente, estrondos se concluem nesse jogo
no qual as moitas do coelho estão diante nós e as sentimos – quase imprevisíveis ininterruptos
–, porém, sem saber de qual moita sairá o coelho, pois esse advém da indistinção entre mundo
e sujeito em um aqui e agora em fluxo, com seus entretecimentos invisíveis aos olhos, em plena
transformação no corpo que vai.
4.22

A vadiação em transpasse
A subjetividade apreende, no fluxo de seu presente vivo radicalmente imprevisível, um

acontecimento duplamente estranho, pois trata-se de uma distorção intersubjetiva e mútua entre
o corpo alheio e o corpo próprio. Esse acontecimento é, ele mesmo em sua totalidade, uma
estrutura eidética em margem, pois há uma indeterminação do passado e do futuro carnais de
suas “outras faces” imanentes. Desse modo, seus entretecimentos afetivos intersubjetivamente
retrorreferentes também são subitamente indefinidos. Porém, nessa alteração em devir, há,
invariavelmente, uma intensificação contínua da subjetividade como movimento corporal
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diferencial, projetado nessa modificação da atualidade do corpo alheio que lhe escapa como
sentido até então definido. O escape do sentido desse corpo alheio é correlato ao escape do
corpo próprio ou, em outras palavras, um escape desse para com ele próprio, enquanto força
imanente que advém a si através do corpo alheio que materialmente lhe ultrapassa-transpassa.
Tal escape do corpo próprio se manifesta na autoalteração passiva, intersubjetivamente
configurada, dessa sua força dada a si mesma como escape de si e, assim, sendo projetado no
movimento mesmo do corpo alheio inesperado: a intensificação da subjetividade como escape
movente de si mesma é a manifestação por excelência do movimento imprevisível do outro e,
portanto, da transcendência imanente dessa alteridade que se manifesta como projeção singular
de um corpo próprio que vai. Dessa forma, o transformar-se passivo da subjetividade na
transformação do movimento do corpo alheio é essencialmente uma modificação diferencial
intensiva de sua própria força corporal, de sua própria potencialidade existencial que, tal
subjetividade, é. Nesse sentido, ela estranha e reconhece a si mesma em movimento, modo pelo
qual acolhe e toma parte produtiva, passivamente, na manifestação desse evento desconhecido.
Assim, o eidos estrutural margeia diante da própria consciência, em certo sentido,
“espelhando” carnalmente o próprio margear da estruturação de suas próprias produções
horizontais. Contudo, em se tratando de um imprevisível no qual a subjetividade em margem é
o próprio corpo que vai, inesperadamente como um si-mesmo-outro no corpo imprevisível que
vem, tal “espelhamento” não é possível de se contemplar nem mesmo posteriormente por
recordação44: a diferenciação material do corpo alheio é correlata à diferenciação carnal da
subjetividade manifesta como corpo próprio, em um só acontecimento. O imprevisível entre
corpos libera uma zona intersubjetiva em que se diluem, em plano intercorporal, as distinções
carnais entre o si mesmo e o outro, des-identificando as retrorreferências intersubjetivas até
então determinadas que não são outras que a própria des-identificação do sentido dos
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O “espelhamento”, nesse caso, se refere ao margear do objeto percebido perifericamente, como é o
caso do quase inseto, folha etc, descrito na seção “4.20”: lá, trata-se de uma subjetividade em hiato
intencional, contemplando passivamente durante sua vigência um margear fático do eidos do objeto
imprevisível visualmente periférico, que assim se intromete nesse campo perceptivo. Ao recordar tal
intromissão, nota-se este margear do sentido do objeto entre um quase-ser vivo e uma quase-coisa.
Esse quase um ou outro se dá à consciência, sendo neste sentido um certo “espelhamento” das suas
próprias re-configurações intencionais, da própria produção do sentido da aparição desse objeto em
curso, que sensivelmente provocou tal desconfiguração. Contudo, em se tratando de uma percepção
de um corpo alheio imprevisível, simultânea ao movimento de um corpo próprio que o percebe, a
desconfiguração reconfiguração de tal percepção coincide com a desconfiguração-reconfiguração do
movimento desse corpo percipiente que vai. Não há nessa passagem qualquer possibilidade passivocontemplativa desse margear, portanto, de qualquer recordar do mesmo: eu não sei como eu fiz
aquilo, eu não sei como ele fez aquilo, mas eu sei que eu saí.
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movimentos de ambos os corpos já em curso, modo pelo qual a própria carne está entrelaçada
aperceptivamente com a carne de outrem. Um imprevisível corpo próprio como um outro é o
mesmo imprevisível do corpo alheio que lhe invade inesperadamente, pois esse outro si mesmo
imanente do corpo próprio implica a des-identificação do sentido daquele, dado a partir das
retrorreferências intersubjetivas que estruturam seu sentido: agora indeterminadas, elas
oferecem o corpo alheio como desconhecido, no que tange ao sentido de sua manifestação.
Diante de tal esvaziamento do sentido do corpo alheio, correlativamente advém o meu vazio,
não como paralisia ou vácuo, mas como criação movente emergente desdobrando a mim mesmo
como manifestação corporal. Distorção protensional da imagem, da carne e do espaço-corpo
alheio, em sua inseparabilidade com a distorção protensional do espaço-corpo próprio, são os
modos como esse acontecimento interafetivamente se manifesta.
É desse modo que a subjetividade é entretecida material e diferencialmente pelo mundo
ou, mais precisamente, pelo corpo alheio em movimento: sendo esse último imprevisível, ele
distorce, indetermina seus sentidos dados para tal subjetividade na indeterminação do sentido
de seu corpo próprio e, necessariamente, de seus horizontes intencionais que doam corpo alheio
que vem. Os sentidos desse, o desdobramento de seus horizontes dados em tal sua direção
afetiva, são correlativamente o próprio movimento, o corpo próprio que vai, que se desdobra
indo: entre desdobramento do corpo próprio, do seu horizonte intencional e consequentemente
o desdobramento do corpo alheio para ele dado, sendo todos simultaneamente diferenciais, só
há uma única e mesma estrutura em movimento, não redutível a nenhuma das subjetividades
carnalmente em jogo. A subjetividade tem, então, sua produção afetada pela diferenciação
passiva do seu presente sensível, inseparável da diferenciação dos movimentos imprevisíveis
do corpo alheio: este presente, impressionalmente contingente, é o próprio corpo alheio
originariamente dado como movimento ao corpo próprio, ao qual as retrorreferências
intersubjetivas entretecem sua dação, indeterminam seu sentido, intensificando-se
diferencialmente na alteração das vibrações carnais como materialidade sensível em alteração
e movimento. Como protensão e retenção aí também se indeterminam, necessariamente elas
perfazem uma potencialidade crescente desconhecida, simultaneamente profunda e lançada
temporalmente à frente como uma indeterminação, em processo de determinar-se de modo
inaudito.
Corporalmente ela é criativa, pois, nessa circunstância, caso a subjetividade produzisse
tais horizontes como já “conhecidos” por completo – corporal, imagética, intersubjetiva e
espacialmente –, ela se fecharia em um mundo imanente indiferente ao que lhe atinge
materialmente ou, mais precisamente, ela não seria atingida pelo mundo em seu plano material
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imanente, ficando, nesse sentido, indiferente ao corpo alheio: em outras palavras, encerrada em
si mesma e em seus entretecimentos intersubjetivos inatuais, encapsulada na própria imanência.
Mas o imprevisível antecede essa possibilidade afetivamente: ele é o des-encapsulamento da
indiferença subjetiva, no sentido de que subjetividade não poderia tomar qualquer “posição
prévia” ao seu respeito, diante de sua independência, que é o próprio modo com o qual este
imprevisível se manifesta, diferenciando-a carnalmente em sua atividade produtora de sentido.
A não ser que, antes desse imprevisível, a subjetividade já estivesse radicalmente ausente do
seu mundo atual em seu mundo privado, completamente blindada contra qualquer estranheza
intensa manifesta em sua própria imanência carnal: revela-se com isso que, tal fechamento
subjetivo ao mundo transcendente-imanente, implica um total fechamento ou ausência da
subjetivida a si própria para com sua própria estruturação e manifestação em reversibilidade
com o mundo. Portanto, a única forma de se posicionar diante do inesperado possível é abrirse mais radicalmente ao outro enquanto indeterminação imanente de si, tornando-se a própria
incerteza, uma indefinição para si e para o outro lançada à frente, mas na fina e intensa
sensibilidade ao presente vivo movente, uma intensificação criativa da extensão protensional
retencional. Isso implica de antemão indeterminar o próprio tecido intersubjetivo, intercorporal
em curso, acolhendo o outro como um quase estranho em suas ações, antes mesmo que ele
assim se manifeste espontaneamente, ou seja, inesperadamente: uma conversão do jogo em uma
lógica sensível pré-consciente das incertezas, porém perspicazes e intensamente atentas como
abertura, como deixar ir deixar vir, uma forma sensível de conhecimento, essa é a estrutura das
estratégias sensíveis em margem.
De qualquer modo, todo imprevisível inicia necessariamente, como uma intensificação
material passiva diferencial – presente vivo ou impressional – em correlação essencial com a
intensificação de seu quase corpo-mundo-imagem protensional. Portanto, tal evento já é
“invasão” material na atividade subjetiva produtora de sentido-movimento que, desse modo, se
diferencia necessariamente. Decorre, então, que a disposição criativa ao imprevisível é um
parcialmente deixar-se invadir de modo aberto, tornando-se nas ações do corpo próprio, esse
mesmo incerto fluente como acontecimento do vadiar. Consequentemente, tal entrada do
mundo-corpo-alheio na produtividade da subjetividade, deflagra que, em certo sentido, esse
mundo diferencia a produção de si próprio enquanto mundo transcendente para a subjetividade:
ele “fala por dentro”, na própria “voz” da subjetividade que confessa uma vida a seu respeito.
No plano rítmico imanente das singularidades historiais da pele do terreiro, do próprio
sentimento entretecido entretecente carnalmente nele, esta “voz” é o próprio canto, são as
próprias melodias, as pulsações percussivas e seus símbolos, línguas e palavras significantes.
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Esta “voz” é a vibração microdiferencial sutil, mas de intensidade própria, variando quase
corpos que vão entre os movimentos do próprio corpo que, ativo passivamente, manobra-se
indo em contínuos prelúdios ao imprevisível: a dança.45 Os batimentos musicais do coração do
terreiro são as notas diferenciais ativo-passivamente dadas pelo brincador, seus gestos,
movimentos, palavras ou vozes existenciais que advém. As pulsações estabelecem um estilo
protensional-retencional, mas sempre são diferenciais entre si, mesmo que discretamente,
outras vezes mais intensamente, vibrando projeções concretas

e potencialidades

intersubjetivamente, imiscuindo atualidades e inatualidades intersubjetivas entre corpos que
brincam. Entre trancos e retrancos dessa maré historial intercarnal, fundam-se extensividades
intensivas singularizantes, até que um imprevisível radical irrompa em onda requebrante: sendo
necessariamente carnal e imanente, a subjetividade torna-se estrangeira a si mesma em sua
própria navegação, pois o corpo alheio nela “grita” alterando inesperadamente seus
entretecimentos retencionais protensionais: em se tratando de um corpo próprio criativo
movendo-se existencialmente desejante nesse acontecimento, tal estrangeridade de si é uma
abertura à produção de si como movimento diferencial – no sentido de uma modalidade de
ultrapasse-transpasse – a partir de sua potencialidade própria. Uma espécie de “possessão”
mundana – ou realizada pelo terreiro em seu ritmo intercorporal –, então, ocorre na
indeterminação carnal de suas retrorreferencias intersubjetivas.
Contudo, tal possessão mundana da subjetividade não é soberana do ponto de vista da
produção dessa experiência, do movimento corporal dessa e do próprio acontecimento de sua
totalidade. Evidencia-se isso, por exemplo, em um hiato intencional que, nesse caso, será
indivisivelmente um hiato intersubjetivo e corporal: a força subjetivo material resultará carnalintencionalmente paralisante. Por outro lado, no caso do deixar-se brincar, ela será movimento
corporal diferencial ou, mais precisamente, uma diferenciação fluente desse em sua
continuidade imprevisível – ao invés de sua interrupção paralisante –, um desdobramento de si
no próprio desdobramento imprevisível do outro. Tal desdobramento se mostra como o
desdobramento criativo de uma história corporal imanente. Portanto, tanto a paralisia quanto o
45

Tal distorção do sentido intercorporal, do ponto de vista do corpo próprio, é já a manifestação de um
movimento que nasce e criativamente se contorse, mas precedido por uma disposição do corpo em
movimento: distorção intercarnal, distorção da dação do corpo-próprio e da dação do corpo alheio,
são correlatos aperceptivos em seus desdobramentos, interpenetrando-se criativamente de modo mais
sutil e gradativo, neste prelúdio ao imprevisível entre movimentos que acontecem. Tal
indeterminação intercorporal gradativa, revela um ritmo intercorporal de intensificações das
aberturas sensíveis ao inesperado de si e do outro: a dança é uma forma de perceber, sentir, e agir ao
tatear intercorporalmente o imprevisível em cada desenlace e enlace entre movimentos, gestos e
palavras maliciosas.
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movimento fluente diferencial são já duas modalidades diversas de manifestação dessa história
diante de um “mesmo” imprevisível corpo alheio, revelando, assim, a não redutibilidade da
produção subjetiva desse acontecimento à diferenciação material que lhe invade,
consequentemente, ao modo como o corpo alheio se manifesta. Tal irredutibilidade está, pelo
menos em parte, nessa historicidade corporal imanente tanto como manifestação de uma
capacidade determinada – habitus, habilidades etc –, quanto na condição de possibilidade para
a manifestação indeterminada destes: ambas variam não só em acordo com diferentes
acontecimentos imprevisíveis, mas em acordo com diferentes pessoas que nelas acontecem.
Contudo, revela-se aqui também que essa não redutibilidade da subjetividade ao que lhe escapa,
penetra e diferencia, ao se dar como tal, revela a não redutibilidade do corpo alheio a ela,
consequentemente da sua materialidade sensível. Desse modo, quando em ação corporal
criativa, quando operante como corpo próprio imprevisível, a subjetividade se manifesta a partir
e através de uma espécie mais profunda de vinculação com o que não lhe é redutível e lhe
ultrapassa: o corpo alheio imprevisível e, portanto, sua materialidade sensível movente singular
que, necessariamente, se mostram agora como intercarnalidade diferencial. A materialidade do
mundo, na irredutibilidade de sua agência penetrante à subjetividade, é igualmente condição de
possibilidade para a alteração estrutural desta última como corpo que vai.
A intensificação intercorporal deste evento neste caso é a intensificação criativa desta
vinculação intersubjetiva com a natureza primordial que não é outra, a não ser a interface
originária entre o corpo próprio e o corpo alheio: mais ainda, se suspendermos a história da
subjetividade e de suas estruturações intersubjetivas nesta circunstância, carne própria, corpo
alheio e natureza primordial se mostrarão como a única e mesma intensidade primordial em sua
movente manifestação: um campo primordial movente ou diferencial. Mas, retornando a tal
intercorporeidade intensificada, é possível também que nela a subjetividade não se paralise nem
se desdobre criativamente, mas, sim, repetidamente, revelando uma ação previamente dada
como quase-acontecimento já conhecido, previamente entretecido em seu movimento atual,
fluente como possibilidade – horizonte corporal potencial pré-determinado. Provavelmente é o
momento no qual o corpo próprio, em sua ação pronta e já conhecida – mas “equivocada” –,
será atingido pelo corpo alheio que inesperadamente deflagra seu descompasso intercarnal.
Nesse caso, a intensificação da potencialidade subjetiva não é diferencial, mas repetitiva
enquanto capacidade habitual determinada, embora ainda assim imprevisível no seu tempo
espaço objetivo de aparição: em curtas palavras, mostra-se o descompasso entre o previsível
potencial da subjetividade corporal e o imprevisível do corpo alheio, caso esse movimento seja
impróprio a ponto de, no limite, ao invés de ir para o lugar onde estaria a salvo do ataque alheio,
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ir na direção contrária, sendo assim atingida em cheio. O que isso dá a ver? Uma intensificação
produtiva da subjetividade, mais vinculada ao seu passado retencional determinado – repertório
habitual de movimentos prontos, por exemplo –, do que com seu presente primordial movente
singular: por vínculo, nesse caso, leia-se necessariamente um acontecimento intercorporal. Tal
vínculo repetitivo ao passado-presente e aos seus quase movimentos atuais, pressupõe uma
estruturação de horizontes corporais que se fixa, que intensifica mais os seus entretecimentos
inatuais determinados do que seus entretecimentos atuais indeterminados – historicidade
corporal potencial diferencial segundo uma materialidade sensível contingente. A
sobreposição das fixações protensionais sobre essas diferenciações do seu presente vivo torna
a subjetividade ou passível de hiatos, ou repetitiva em seus entretecimentos imprevisíveis.
Assim, há uma intensificação reprodutiva do corpo, e não uma intensificação criativa do corpo
ou, ainda, uma intensificação intercorporal reprodutiva e não uma intensificação intercorporal
criativa.
Contudo, podemos notar outras irredutibilidades mútuas entre materialidade sensível e
subjetividade nas diferenças entre as atividades de ambas em seus ritmos intensivos – aberturas
sensíveis de horizontes intencionais – distensivos – desestruturação-restruturação corpomundana desses horizontes: é possível que a subjetividade diferencie a própria materialidade e,
através dela, intensifique-a diferencial e radicalmente ao produzir seus horizontes atuais que
estruturam a dação de seu sentido. Necessariamente e no limite de tal intensificação, o espaçotempo sensível se diferencia subjetivamente, mesmo se objetivamente o mundo seja
testemunhado por outrem como imóvel, como é o caso de alucinações, por exemplo. Entretanto,
o contrário também ocorre: se o conjunto mundano entrasse por si só em muito intensa
diferenciação sensível-material ininterrupta, tal produção subjetiva igualmente se intensificaria
em sua própria força nesse mesmo sentido como indeterminação, pois sofreria uma desidentificação radical contínua de seus referenciais intersubjetivos de produção de horizontes,
correlatos da diferenciação desconhecida da carne-tempo-espaço mundanos.
Tal diferenciação ou indeterminação é uma intensificação diferencial do presente
impressional fluente, inseparável da intensificação entretecente do passado subjetivo latente,
agora como potência protensional indeterminante ou des-objetivante. Mas o que é tal
indeterminação senão, como vimos, um processo de produção intensiva da subjetividade, tanto
de seu presente e de seu passado, quanto de seu horizonte, como do seu próprio corpo em ação?
Entre as duas modalidades de intensificação produtiva, que igualmente intensificam a
sensibilidade como vinculação passiva ao presente vivo contingente, há apenas um corte
distintivo: de um lado, uma intensificação reprodutiva do presente que, contudo, entra em
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descompasso com a intensificação historial da memória, como ação concreta em curso. Essa
última advém “igual”, não diferencial e prescritiva, possivelmente com atraso, a exemplo do
gesto contra o quase inseto; de outro lado, não há descompasso, mas quase ou quiçá
simultaneidade criativa – embora possa haver também uma simultaneidade reprodutiva e
tecnicamente eficiente –: uma intensificação da continuidade produtiva diferencial da memóriacorpo-movimento, que já dispunha de um ritmo intensivo distensivo sutil nesse mesmo sentido
como disposição corporal criativa – dança. Tal distinção revela entre essas duas possibilidades
uma pré disposição histórico circunstancialmente correspondente.
Por potência ou disposição, necessariamente compreende-se não só uma qualidade
sensível estritamente sensorial, mas um sentir movente corporalmente que não lhe é redutível:
trata-se de um sentimento investido de um entretecimento intersubjetivo circunstancial-historial
do corpo próprio com o corpo alheio. Em suma, trata-se de um entretecimento profundo como
potência, no aqui-agora da intensificação intercorporal criativa da existência. Esse
entretecimento profundo, em suas dimensões intersubjetivas, é necessariamente da ordem da
indeterminação – ou intensificação – de sua estrutura atual e inatual que, neste ínterim, já é
corpo-movimento em transformação. Transformação essa que é simultaneamente de sua
inatualidade e atualidade protensional retencional.46 Assim, consumada uma entre tantas outras
dessas manifestações criativas da existência em estilo cultural determinado, toda a estrutura da
subjetividade retencional, ao registrar uma nova forma pertinente de se manifestar, segundo o
que ela mesma deseja e sente que lhe é próprio, ela não só se estrutura e reforça-se como
determinação habitual, mas como indeterminação potencial segundo sua história e estilo
pessoais.47 Ela diferencia-se segundo um desejo que advém anterior ao brincar, tanto
46

47

Trata-se de uma indefinição intercorporal, correlativamente do sentido de si e do outro lançada
protensionalmente à frente, mas como fina sensibilidade ao presente vivo que, ao se manifestar
diferencial fluente, é quem impulsiona tal lançamento: o outro, a carne alheia imprevisível que se
manifesta na emergência inesperada da carne própria. A intercarnalidade, nesse caso, se mostra uma
passagem consumada para uma abertura intensiva para a manifestação criativa da vida, avançando
simultaneamente na imanência e na transcendência, ao perfazer uma desconfiguração-reconfiguração
protensional-retencional. Isto implica de ante mão, ativo passivamente, um ritmo intensivo –
abertura sensibilizante – distensivo – desestruturação-reestruturação intersubjetiva – do vadiar
como movimento sensível – dança –, pelo qual o brincador simultaneamente decide-se por e deixase brincar, abrindo-se atentamente ao outro, às músicas, toadas, loas e cantigas que entretecem este
devir intercorporal contingente. Acolhendo-agindo com, no, através e para o outro nesta passagem
intersubjetiva em ultrapasse-transpasse, é que a brincadeira acontece.
Neste plano da configuração estrutural da subjetividade, pelo prisma da história social e pessoal de
um sujeito, a repetição destes ultrapasses-transpasses da vida como realização existencialmente
desejada e pessoalmente pertinente permite indagar não só a respeito daquilo que se conserva como
habitualidade ao longo da vida, mas do que nesta habitualidade opera como estruturação autocriativa,
um jeito de ser como jeito de reinventar-se. Desse modo, é possível descrever a cultura, as estruturas
sociais e habituais não apenas em seus modos de se manifestar como modos de se conservar, nem
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cronologicamente como não-cronologicamente, mas que se mostra como um desejo de brincar:
ou seja, de desenvolver-se em transpasse e ultrapasse segundo um estilo culturalmente
determinado, mas inacabado como tal, pois almeja-se criação, diferenciação pessoal singular
de si e do mundo. O corpo criativo que vai e sente se atualiza nesse sentido e, mesmo que
minimamente, nunca permanece completamente o mesmo após tal realização.
Essa intensificação historial do corpo brincador se dá, portanto, em profundidade, pois
traz uma criação nada redutível ao seu passado já dado. Contudo, tal profundidade é
simultaneamente protensional e carnal. Dessa forma, ela se manifesta como força pessoal “à
frente”, naquilo em que ela se torna mais precisamente aderente ao presente diferencial em
curso da manifestação do corpo alheio. Sendo uma profundidade retencional lançada à frente,
trata-se de uma história lançada à frente: ou seja, uma projeção de si como um porvir que,
contudo, quase não comparece no horizonte como determinação habitual, pois essa está quase
ausente em se tratando de um imprevisível em curso. O próprio horizonte está quase
inteiramente absorvido no presente contingente e, dessa forma, necessariamente tal horizonte
se manifesta diferenciando-se em abertura, em margem protensional-potencial. Mas essa
diferenciação é a mesma diferenciação do passado retencional: é aí que se evidenciam as
diferenças entre um corpo reprodutivo e um corpo criativo. Naquele, tal diferenciação é estreita
e determinada com relação ao seu passado sedimentado como habitualidade, neste, é ampla e
indeterminada. Tal diferenciação tem a ver com o grau da penetração material na estruturação
retencional e, portanto, do grau da diferenciação carnal da memória enquanto indeterminação
potencial. Como vimos, essa depende de um determinado estilo rítmico imanente precedente,
nesse mesmo sentido, assim como aquela. Em síntese: há dois modos de habitação radical do
presente vivo movente: um mais extensivo em seus alcances memoriais retencionais, outro mais
curto, diante de um mesmo quase sumiço do horizonte intencional que se encontra em margem.
Mas correlativamente, protensão e retenção perfazem uma mesma diferenciação
memorial da carne, do presente e do futuro imanente como movimento corporal em projeção:
as distinções precisas entre imaginação, corpo, percepção e recordação tornam-se, nesse nível
e circunstância, de fato incertas nessa região quase de seu aspecto protensional. Evidencia-se
isso agora com mais facilidade, em variadas qualidades de experiências, para lá desta que se
está a analisar, embora de modo mais sutil e moderado: por exemplo, ao se deparar com uma
como modos de determinação da subjetividade: é possível descrevê-las em suas potencialidades
culturalmente específicas de reinvenção e singularização da vida, consequentemente de
autoreinvenção ou renovação da própria cultura, correlativamente da pessoa em seu ultrapasse
transpasse com o mundo, no qual as irredutibilidades mútuas entre este e a subjetividade,
ultrapassam-se constitutivamente.
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pessoa desconhecida “virada de costas”, como horizonte presumido passivamente, poderá
surgir representativo impressionalmente uma quase-face alheia, que não será como nenhuma já
vista, porém, não será também nenhuma completamente dissemelhante de todas as já vistas: a
quase-face é transfacial e, portanto, transmemorial. Esse aspecto trans da horizontalidade
impressional de experiências comuns é uma produção passiva criativa, tudo indica
estruturalmente muito próxima de como essa criação intercorporal que estamos a descrever:
pode-se dizer que se trata de uma trans-associação carnal de habitualidades estruturante à
produção protensional de corpos que vão.48 Sobre tal transface: nem conhecida, nem
desconhecida, nem completamente já vista, nem completamente nunca vista, pois, se fosse esse
último o caso, seria possível estranhar ou mesmo se surpreender com o ainda não visto da “outra
face” protensional de qualquer objeto intuído: estranharíamos ou nos surpreenderíamos com os
próprios horizontes intencionais, ou mesmo com as próprias representações impressionais que
aí se manifestam na produção subjetiva de um objeto dado em carne osso, seja ele desconhecido
ou conhecido, antes mesmo dele apresentar sua “outra face”.49 Ou ainda de outro modo,
poderia-se antever como conhecida a face de uma desconhecida pessoa que ainda não
apresentou sua face, o que necessariamente a revelaria antes como uma pessoa conhecida, não
desconhecida: a experiência do desconhecido rosto do corpo alheio até então inacessível não
seria possível. Nesse sentido, há uma mínima indeterminação material diferencial da memória
como potência, um microacontecimento transretencional e, consequentemente, transassociativo na produção de cada horizonte intencional de um objeto ou corpo desconhecido
intuído. Assim, do mesmo modo que a quase-face como transface, o movimento criativo
inesperado que advém protensionalmente em intensidade acentuada, não é nem completamente
desconhecido – pois reconhecido pelos folgazões como próprio à brincadeira em questão –,
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Este aspecto “trans” surge como categoria para descrever o que, de início, parece já corresponder, em
alguma medida, ao processo de autoalteração da subjetividade na produção carnal, memorial e
imaginária da dação da subjetividade alheia, conforme desenvolvido por Husserl (2001) e
introdutoriamente explorado nas seções dedicadas ao método neste trabalho. É profícuo, então, um
aprodundamento, a partir do contraste desses resultados com uma leitura mais pormenorizada das
obras hussserlianas que tratam dessa dimensão estrutural da intersubjetividade, manifesta em sentido
muito específico, como uma certa performance de fantasia (Depraz, 2008). Pode-se, então, desse
modo, avançar no que essa categoria aqui denominada trans-associação principia a exibir como
novidade: um processo de transpasse passivo criativo de esquemas habituais de movimentos,
imagens, símbolos e gestos corporais, produzido intercorporalmente, surgindo uma correlação
essencial entre autoalteração subjetiva produtora de sentido da subjetividade corporal alheia e a
produção criativa de um movimento do corpo próprio que, neste estrelace aperceptivo com aquela,
vai.
Isto é inviável, pois faria da protensão algo completamente arbitrário à dação originária de qualquer
objeto, bem como à atividade de sua materialidade sensível.
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nem conhecido – pois imprevisível, inédito, expressivo, singular e pessoal, assim reconhecido
pela própria pessoa que o realiza.
Identifica-se, então, uma quase-imaginação-ação carnal, passiva do corpo ou, mais
precisamente, uma produção protensional criativa da continuidade do mover-se do corpo
próprio que, a partir daí, se diferencia horizontal-retencionalmente. Oriunda de um lugar
indiviso, historial e, atualmente, entre carne e mundo, essa protensão criativa mostra-se
inseparável da autoprodução subjetiva do corpo que vai, projetando-se no transpasse entre
imaginação, recordação e percepção carnal originários e contingentes: trata-se do próprio
movimento inédito nascente. Esse último, contudo, não é absolutamente diverso dos já prontos
e sedimentados, o que revela uma trans-associação de habilidades corporais determinadas –
uma “mistura” entre movimentos-gestos habitualmente incorporados –, configurando uma
autodiferenciação subjetivo carnal, através da diferenciação da materialidade sensível que lhe
ultrapassa-transpassa. Desse modo, é nessa desconfiguração material da subjetividade que até
então se manifesta corporalmente em movimento habitual que esse último se desdobra como
criativo ou diferencial. Portanto, não se verifica um movimento já dado e desse modo projetado
como ação responsiva e habitual pronta – certa recordação motora ou corporal impressional –;
não se dá também uma produção de um movimento diferencial, separável da própria
singularidade com a qual o corpo alheio se manifesta e, por fim, não é apenas uma quaseimaginação enquanto produção de uma quase-imagem impressional – horizonte protensional:
o corpo próprio criativo que vai, mostra-se em sua forma protensional, como uma espécie de
imaginação motora criativa impressional da carne, constituída como movimento criativo.
Contudo, essa se dá em co-produção estrutural com a atividade diferencial da natureza
primordial que lhe afeta como corpo alheio imprevisível, tomando, assim, parte ativa na
configuração dessa quase imaginação carnal subjetiva. Exatamente na irredutibilidade da
materialidade sensível do corpo alheio, bem como de seu espaço primordial, à atividade
produtiva da subjetividade carnal do corpo próprio, que esta última se intensifica em sua criativa
irredutibilidade àquela. Assim, tal natureza primorial diferencial manifesta-se no próprio
espaço-corpo alheio imprevisível que advém na própria imanência, na “imaginação
impressional-protensional” do corpo próprio que vai. Tal co-criação se constitui pelo transpasse
singular carnal entre memória, carne, imaginação, história e percepção. Nesse sentido, a
intercorporeidade diferencial pode ser compreendida como uma fala autêntica existencial da
pessoa, segundo os movimentos ou vibrações originárias de uma natureza primordial,
irredutível às manifestações de uma ou outra das subjetividades intercarnalmente envolvidas.
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Mesmo em seu todo, ao se tratar de uma história carnal que advém criativa e imprevisível,
igualmente tal irredutibilidade mútua se sustenta.
Nesse acontecimento, há uma profundidade memorial-imaginária protensionalmente
lançada à frente em sua modalidade corporal de manifestação como movimento criativo,
ativada por uma intensificação material sensível-diferencial. Trata-se de um plano originário da
força subjetiva como força carnal que, por sua vez, é parcial, aperceptiva e indissociavelmente
força da subjetividade-carnal alheia que para ela se manifesta. Revelando-se ambas também
como força de uma natureza primordial estruturalmente comum entre elas, essencialmente,
perfazem neste ponto um só movimento intercorporal, um acontecimento primordial: é através
dela que se manifesta a força criativa subjetiva e, portanto, a força do próprio corpo, também
da própria atividade criativa intencional. Se diz força, pois ela é ininterrupta, acontece sem
cessar em variados estilos rítmicos imanentes que, em cada tempo mais ou menos forte ou fraco,
irradia diferentes potencialidades e capacidades subjetivas, historial e circunstancialmente.
Nesse caso, trata-se de uma intensificação diferencial em profundidade memorial retencional,
perfazendo um acontecimento criativo da própria estruturação da consciência como
estruturação corporal: a criação carnal é uma diferenciação do horizonte-corpo-movimento,
onde as duas co-irredutibilidades – a subjetiva e a material – emanam de uma mesma
intersecção ou fonte: as criações que daí se desdobram não têm autoria definida: não só não há
soberania da criatividade de uma ou de outra parte, mas uma zona de certa indistinção estrutural
entre ambas, pois a natureza não é apenas matéria para a criação, ela é a força co-produtiva
dessa criação. Assim se manifestam, como naturezas primordiais moventes, cada corpo
imprevisível um para o outro e para si mesmos.
Desse ponto de irradiação primordial onde ambas as irredutibilidades se entrecruzam
indistintamente, elas contrastam duas modalidades diferentes da única força que são: uma
material-carnal – presente impressional – e outra carnal-intencional – a extensão temporal
subjetiva e intersubjetiva da primeira. Ambas se entretecem, se interpenetram e se co-produzem
em diferentes contrastes fáticos. Assim, a imaginação e a memória, por exemplo, irredutíveis à
sensação e, portanto, à percepção, as invadem originariamente, tomam parte ativa na
configuração de suas manifestações. No limite, imaginação e memória as transpassam o modo
trans-associativo de uma alucinação, por exemplo, sobrepondo-se à força da irredutibilidade
carnal material, não neutralizando-a, mas, em algum nível, distorcendo-a. De modo mais direto,
os horizontes intencionais imperam sobrepondo os movimentos materiais impressionais em
suas forças produtivas próprias, reinventando-os ao extremo, configurando intensivamente essa
dimensão material, projetando-a horizontalmente ao seu modo. As emoções e sentimentos se
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mostram, então, necessariamente, nesta intersecção, tomando parte nestas duas forças que, na
verdade, são duas modalidades da mesma. Pode-se tanto haver intensivamente uma produção
com predominância da atividade material carnal, como com predominância da dimensão
subjetiva carnal: predominância é intensificação de irredutibilidades e o sentido dessa será,
então, material-carnal diferencial ou carnal intencional diferencial, embora não possa haver aí,
por completo, a soberania de uma ou outra destas modalidades. Na direção daquela para essa,
sentimentos e emoções estão mais passivamente sujeitos a serem alterados por um corpo alheio
contingente, embora segundo suas próprias histórias e disposições. Na direção contrária, tais
afecções assumem força ativa, produtiva e criativa, diferenciando o corpo alheio carnalmente.
Por exemplo e a grosso e simples modo, a alucinação pode gerar uma afecção perturbadora,
assim como um acidente imprevisível também o pode, a partir de sua diferenciação material
radical enquanto existencialmente significante.
Carne e sentimento são co-produtivos um ao outro, perfazendo uma zona indistinta
entre eles. Ambos tomam parte tanto na intensificação da irredutibilidade material do mundo à
subjetividade, como na intensificação da irredutibilidade dessa ao mundo material. Em suas
manifestações, elas coincidem em tal zona originária em algum nível, sempre mantendo-se
ativas, pois nenhuma poderá cessar por completo sem que a outra também cesse. Mas, no caso
da intercorporeidade imprevisível em curso, as duas vias se intensificam de modo mais
proporcional enquanto disposição anterior ao imprevisível radical – ritmo intensivo distensivo
à criação – e produção de sentido – movimento intercorporal criativo. Isso significa que elas
devem se manifestar necessária e previamente enquanto dança: intensificação aberta, múltipla
e, portanto, no sentido de indeterminar seus entretecimentos intersubjetivos atuais e inatuais
que, necessariamente, implicam um aprofundamento no passado, correlativo ao seu lançamento
intencional à frente neste mesmo sentido. Tal dinâmica é o próprio transpasse e, esse último, só
pode efetivar-se por meio de um sentir historial intercorporalmente dançante de longo alcance
imanente que, nesse caso, é simultaneamente intensa habitação subjetiva da materialidade
sensível singular: o sentimento carnal e existencialmente extensível é o ponto do despertar
carnal da criatividade, da autotransformação historial da subjetividade, em acordo com o seu
sentido – sua disposição habitual – inseparável do sentido primordial do corpo alheio
imprevisível que advém.
Desse modo, necessariamente as irredutibilidades atuam na encruzilhada indivisa entre
os contrastes materiais-carnais e subjetivo-carnais que, em suas resultantes, tanto uma, quanto
outra dessas, podem realizar o transpasse de suas próprias estruturações intersubjetivas atuais e
inatuais. Ou seja, a transformação da sua configuração historial é determinada em duas frentes
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temporais: uma biográfica e pessoal ao longo de sucessivos acontecimentos imprevisíveis nãocronologicamente entretecidos, mas extensivos e profundos na formação estrutural do sujeito;
e outra, circunstancial, imediata, mas também como extensão da primeira, perfazendo uma
manifestação pessoal criativa intercorporal. Um transpasse, entretanto, é sempre a diferenciação
subjetivo-mundana concreta dos horizontes intencionais em jogo e, nesse sentido, é sempre
imagético-carnal em algum nível, consequentemente social e real-irreal. Ocorre, então, uma
autotransformação da subjetividade que é possível nas duas vias, sempre segundo uma estrutura
historial determinada. A história imanente se revela como a manifestação, por excelência, da
irredutibilidade subjetiva ao seu mundo atual, necessariamente implicando as retrorreferências
intersubjetivas atuais-inatuais. Por isso, o mundo em sua dimensão social e carnal imanente é
historialmente parte estrutural dessa potencialidade subjetiva como habitualidade, porém
lançadas à frente como horizonte intencional atual, configurando o mundo e os outros
transcendentes, mas não só: a natureza primordial, na história de suas manifestações
diferenciais, inseparavelmente manifestações do corpo e da subjetividade, irredutíveis a sua
própria estruturação social, também o é. Nesse sentido, tal autotransformação se revela como
autodesestruturação da subjetividade para consigo mesma, ou seja, uma desestruturaçãoreestruturação de suas retrorreferências intersubjetivas que a lançam simultaneamente ao
mundo e a si em determinado sentido. Portanto, a irredutibilidade do mundo à subjetividade em
plano social afetivo é, em certo sentido, estruturalmente dependente da irredutibilidade dessa
última, bem como de sua própria potencialidade precedente e atuante: as irredutibilidades de
ambas se transpassam mútua e originariamente.
Entretanto, o contrário também é verdadeiro: a irredutibilidade da subjetividade,
necessariamente, passa por esta estruturação do mundo enquanto irredutível em sua própria
imanência. Esta simultânea interpenetração entre as irredutibilidades mundana e subjetiva,
contudo, é devedora daquilo que se dá também em plano imanente e, agora, se revela como
condição de possibilidade para qualquer transcendência e imanência: a materialidade carnal
singular, irredutível tanto à estruturação social da irredutibilidade da subjetividade, quanto à
própria força carnal intencional que lhe é essencial. Assim, é necessário à desestruturação das
estruturações sociais subjetivas, a agência atual, temporal e singular da materialidade carnal: é
ela que, ao ultrapassar a subjetividade, ao emanar diferencialmente na imanência dessa última,
que torne possível uma qualidade específica de transformação existencial.50 Contudo, o modo
50

Retomemos: ao longo da história do sujeito, manifesta-se aí a vida, em seu desejo e necessidade
existenciais, autolançada à frente como ultrapasse de si mesma ao ultrapassar o mundo como sentido
e significado totalmente determinados. A partir das extensividades historiais potenciais que
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de ativação dessa materialidade é uma via de mão dupla: a via da manifestação social da
irredutibilidade subjetivo carnal pode intensificar, em sentido determinado, tal materialidade
movente em sua atividade e, na via contrária, seu resultado também depende do estilo estrutural
da acolhida subjetiva para com a força diferencial daquela, potencializando, assim, em sentido
específico, tal desestruturação-reestruturação de horizontes. Essa última via é a via da
intercorporeidade diferencial do corpo que vai, pela qual o mundo imanente é ultrapassado, se
reinventa

no

transpasse

carnal

de

suas

imagéticas

protensionais-retencionais

e,

consequentemente, materiais.
A via social imanente para a via carnal material é, necessariamente, da ordem de um
sentir configurado historicamente: é da ordem de um sentimento existencialmente forte,
conferindo ao corpo-mundo seu sentido. Na via inversa, é o sentir em sua irredutibilidade para
com sua própria modalidade de manifestação social, que irrompe e transforma esta última. Um
sentir existencialmente desejante é duplamente decisivo, tanto para conservar estruturações
sociais, quanto para trans-associá-las. Mas essa última opção depende de um aspecto: da
indeterminação criativa das retrorreferencias intersubjetivas atuais e inatuais, entretecidas umas
nas outras, que nada mais são do que a estruturação social da potencialidade subjetiva. A
potência criativa do sentir em sua sensibilidade existencial está, duplamente, tanto na sua
história enquanto indeterminação e irredutibilidade à sua própria estruturação, quanto em uma
atualidade imprevisível que lhe abala – criativa ou violentamente – em suas configurações ou,
ainda, na potencialidade desta matéria ser passível de ser alterada e reinventada, pela
subjetividade em sua própria atividade irredutível a esta última.
Este sentir reforça a sua própria estruturação social naquilo que ele próprio a ela
corresponde, mas, por outro lado, naquilo que ele é irredutível e a ela não corresponde: nesse
último caso, ele a perturba, modifica ou diferencia tanto passiva, quanto a partir de ações
deliberadas do sujeito por ele motivadas. Mas, então, de onde vem tal irredutibilidade? Da zona
indistinta entre subjetividade carnal e materialidade carnal, consequentemente, da
irredutibilidade dessa última à subjetividade para as suas próprias estruturações que são,

constituem sua estrutura subjetiva, ela manifesta-se irredutível ao mundo naquilo que ela é enquanto
mundanizada, irredutível a si mesma: ela é irredutível a si enquanto vida habitual, social e
culturalmente determinada. Assim, cada acontecimento da intercorporeidade existencialmente
criativa ao longo da vida pessoal, tanto no cotidiano como dentro do terreiro – contra-potencialidade
–, é como um pequenino oscilar diferencial – aberturas – das superfícies destas forças estruturais
associativas que, em alguma medida, rearranja ou, no limite, mesmo de modo extremamente mínimo,
trans-associa objetivações sociais a partir de tais “correntezas” historiais mais profundas
protensionalmente constitutivas, reinventando horizontes e abrindo novas possibilidadespotencialidades do mundo concreto.
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exatamente, as estruturações deste desejo originário: um desejo irredutível ao mundo, à própria
estruturação social imanente de si, é a extensão carnal e historial da irredutibilidade da natureza
primordial a tal estruturação, consequentemente, estruturação imagético-significante e
potencial dos horizontes existenciais do mundo transcendente. Essa extensão é tanto inatual –
historial e pessoal –, quanto atual – fático concreta e socialmente circunstancial. O sentimento
e mundo perduram como uma e mesma estrutura imanente subjetivada, tanto em sentido
potencialmente reprodutivo, quanto potencialmente criativo ou apenas diferencial. Evidenciase, então, duas qualidades dessas extensões do desejo: uma social-concordante e, outra, contrasocial – concordante enquanto porvir criativo potencial não aviltante e descordante no sentido
de desestruturar constrangimentos existenciais mais ou menos graves – em sentido largo, ou
seja: essa última é a extensão carnal da história subjetiva da natureza primordial factualmente
vivida ao longo da vida e, necessariamente, extensão da irredutibilidade originária do desejo,
da potencialidade subjetiva para essa própria história que ela mesma adquiriu e mantém como
determinação e permanência. Revela-se, então, uma contra-história primordial da existência,
essencialmente indeterminada, inacabada e criativa, uma força originária da vida. Essa
implica essencialmente a dimensão trans-associativa e é dela que qualquer uma das vias
descritas de diferenciação estrutural mundano-subjetiva depende necessariamente.
A via potencial repetitiva pode ser, por exemplo, um medo intenso e habitual de algo,
uma fobia, um trauma ou um desejo obstinado, fixado em determinado objeto ou objetivo
sociais, bem como de outra forma o são as próprias habitualidades cotidianas: implicam uma
repetição de atuais e inatuais entretecimentos intersubjetivos, na configuração do sentido de um
acontecimento existencial – retrorreferências que, ao serem mobilizadas passivamente em dada
circunstância factual, afetivamente irradiam e concretizam quase-acontecimentos determinados
corporais, memoriais, imaginários e reflexivos. O modo materialmente menos preponderante
dessa via é, por exemplo, a já citada alucinação. Já em seu modo material movente, evidenciamse os esquemas corporais que espontaneamente se repetem, de modo indiferente ao estilo sutil
ou discrepante, do acontecimento singular do presente vivo do corpo alheio: por exemplo, um
intenso medo de jogar capoeira com alguém que, ao menor dos seus movimentos e gestos, o
capoeirista passa a se desdobrar com uma esquiva decisiva e excessivamente precavida, já
conhecida e automatizada. Já a via criativa é em seu modo fático concreto, por exemplo, o
próprio corpo criativo que vai intersubjetivamente dançante, perspicaz às sutilezas e
intensidades do corpo alheio, pois investido em sua intercarnalidade, de um sentimento mais
extensível historialmente, como sensibilização radical ao presente vivo, como irredutibilidade
criativa. Assim, a modalidade subjetiva dessa via é a realização da veia poética que agoneia:
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da criação das poesias, histórias, imagens e melodias imprevisíveis ao seu próprio criador,
estendendo-se aí reflexões, intuições entre outros. Ambos, corpo e poesia criativos, emanam de
uma mesma extensão protensional originária imaginante, memorial e carnal irredutível a si
mesma, à sua própria história determinada que perdura estruturalmente. Ao ser irredutível ao
mundo sensível atual que lhe afeta materialmente, ao ser a extensão historial inatual da própria
irredutibilidade desse último enquanto natureza primordial vibrante-movente, não é nem
separável, nem completamente diverso desses, no sentido de que há uma intersecção originária
e essencial entre ambos.
A força do contra-mundo e a força do contra-engenho revelam tal processo contrahistorial, faticamente entretecido ao longo de muitos acontecimentos irredutíveis em sua
imanência carnal para com suas próprias estruturações sociais adquiridas até então: a natureza
primoridial, mesmo que minimamente, mesmo que talvez imperceptivelmente, realiza um
ultrapasse-trasnpasse intencional a cada seu acontecimento singular, resguardando a
perpetuação historial originária de tudo que é vivido e acontece: tal perpetuação imanente, de
modo retencional, atualiza, modifica e desenvolve potencialidades subjetivas próprias
transcendental-existencialmente. Evidencia-se que, mesmo em um acontecimento que realiza
um determinado desejo, meta ou finalidade existencial ou ideal, por mais que mínima ou de
forma extremamamente sutil, os realiza excedendo-os para além de si mesmos, o que implica
na transformação mesmo que ínfima, de todas estas instâncias. No ponto em que esse
acontecimento excede a subjetividade naquilo que ela simultaneamente o excede, ela registra e
realiza retencionalmente algo para lá do que a consciência objetivante pode alcançar. Nessa
encruzilhada indiferenciada entre estrutura intersubjetiva, carne e natureza primordial, a
subjetividade realiza a sua própria potencialidade singular, naquilo que ela é também
indeterminação. Por mais que ela sempre se manifeste segundo um estilo fático determinado,
entretanto, jamais esse pode ser absolutamente soberano, pois neste processo ele mesmo
transforma-se mínima ou extremamente ao longo da vida.
A cultura ou a brincadeira se revelam, então, como uma estrutura de irradiação
reversível de potencialidades não só destinada a se repetir, mas a se transformar em seus
próprios sentidos, em sua própria finalidade pré-estabelecida, em algum nível para lá daquilo
que qualquer consciência, reflexão, conceito, ideia, imagem ou representação possa informar
ou completamente definir: trata-se de um ponto não-cronologicamente extensível de
transformação imanente da existência. Se um acontecimento jamais se repete por completo em
sua singularidade, esta é, subjetivo-materialmente, a passagem imanente deste ultrapasse
subjetivo-mundano que inaugura estruturalmente um novo desdobramento do sentido cultural
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da subjetividade: uma potencialidade inacabada, indeterminada e criativa em estilo fático
próprio, mas nunca conhecível por completo, a não ser que se pressuponha que qualquer futuro
acontecimento seja completamente previsível e descritível em seu modo de realizar-se e em
todos seus alcances estruturais, o que é impossível. Nesse sentido, quando se supõe determinar
e compreender algo completamente, é porque algo disso que se define por meio de tais atos, em
plano invisível, já escapou, já transpassou ultrapassou, mesmo que minimamente, aquele que o
faz: este algo é, nada mais nada menos, que a própria vida, a existência, o mundo ou a própria
dimensão transcendental material, que lhes é condição de possibilidade originária.
O aspecto contra do brincar-viver é, então, entretecido historialmente pelas
potencializações daquilo que é irredutível às inatualidades e atualidades sociais, estruturantes
à subjetividade, ao corpo brincador e aos horizontes do mundo em seus acontecimentos: no
que há de correspondência entre eles, há de harmonia pujante em realização criativa; no que
não há, em algum nível imediato ou a longo prazo, se concretizam conflitos. Assim, os contra
projetam-se como força subjetiva criativa – abertura excedente existencialmente reversível –,
repetitiva – autoenclausuramento ou fechamento existencialmente reversível e, talvez,
autorrepressivo e opressivo –, em alguma medida para consigo mesma, ao desestabilizar,
diferenciar ou reforçar estas atualidades e inatualidades mundanas. Quando violentas, vazias,
opressoras e repressoras, o quanto possível, tais contrariedades originárias alteram o jogo de
forças afetivas, valorativas e associativas do próprio mundo. Manifestam-se, então, os
transpasses entre a carne, as imagens e o mundo, revertendo-os ou reforçando-os
simbolicamente, repetindo-os ou transformando-os em fantasias e novos fatos em suas
retrorreferências sociais. Dentro do terreiro, a vida, então, vadeia entretecendo gradativamente
novos transpasses irredutíveis, a cada tempo radicalmente forte da pulsação criativa imanente
do brincar, distendendo intensivamente suas irradiações potenciais intersubjetivas:
inesperadamente, corpo-imagens transpassam-se diferencialmente em uma vida irredutível
que vai, desatando mais um dos nós dentre os inúmeros que, neste tecido da existência, o mundo
geral não soube dar.
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5

INCURSÃO

FENOMENOLÓGICA

NAS

DIMENSÕES

SOCIAIS,

ANTROPOLÓGICAS E HISTÓRICAS DO VADIAR
Muitos autores interpretam as brincadeiras partindo de uma perspectiva que parece
inferir o quão elas se dão como resistência ou acomodação políticas. Ou ainda, aplicando
“mensurações” de suas posições verdadeira ou falsamente estratégicas. Busca-se avaliar seus
teores, contrários ou favoráveis ao poder social e político hegemônico, para interpretar o sentido
dos atos de brincar. Assim, descrevendo orientações sociais servis como parcial ou
estrategicamente ocultantes às intenções deliberadas de luta ou resistência, ou explícitas direta
e circunstancialmente, se avalia, por exemplo, um jogo entre “dois eus”: um aparentemente
servil e outro oculto e resistente (Brusantin, 2011). Já na perspectiva de Medeiros (2003), o
Maracatu aparece como forma de expressão do descontentamento e revolta das classes
populares, efetivando-se como luta social, mas também como acomodação quando cooptado.
De modo geral, estas leituras parecem sempre dar a ver uma intencionalidade variável em torno
de dois polos: resistência, luta e oposição deliberadas, porém ora velada ao opressor, ora
dirigida estrategicamente para ele em ações mais dialógicas; ou ações politicamente
conformadas: esta espécie de dialogia, fica entre uma estratégia de ocultação ou não de
intenções, e uma cooptação como conformidade política. Tal dinâmica mostra, grosso modo,
uma espécie de “economia intencional” do ato de brincar em sua articulação social e política:
quando ambígua, uma resistência passiva, indireta, parcial ou estratégica; quando direta e
explícita, mostrar-se-ia seu verdadeiro “eu” e significado; quando ausente nas entrelinhas,
cooptada pelo poder. Esta dinâmica intencional polarizada entre resistência e acomodação, é
frequentemente entendida como essencial à capoeira por muitos autores, embora outros não
deixem de notar suas ambiguidades e contradições, apontando complexidades menos
polarizadas (Valério, 2014).
De certo, não se trata de negar as dinâmicas de resistência inerentes a estas
manifestações culturais, nem de relativizar a violência e a opressão que sofrem, ocultando-as
em suas próprias contradições e ambiguidades: se trata antes de compreender a complexidade
de seu sentido, mesmo quando não se manifestam de modo evidente. De fato, em muitos
trabalhos, a leitura do sentido do brincar parece permanecer nesta “economia intencional”, pela
qual sua dimensão ficcional fica restrita a um jogo de críticas veladas ou disfarçadas ao poder
social dominante. Este trabalho, em seus resultados, também evidencia estas dinâmicas,
descrevendo uma estrutura simultaneamente própria à vida e à brincadeira, porém convidando
a olhá-las em seus processos mutualmente constitutivos de modo não redutível um ao outro.
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Neste sentido, encontramos afinidades entre esta dinâmica e as táticas político sociais do povo,
que comtemplam paradoxos e ambiguidades, nas quais há resistência ao conformar-se, e
conformidade ao resistir: um tecido ambíguo “de ignorância e de saber, de atraso e de desejo
de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de resistência ao se conformar.
Ambiguidade que o determina radicalmente como lógica e prática que se desenvolvem sob a
dominação” (Chauí, 2014, p. 104). Desta forma, um habitus não deixa de atualizar suas
estruturas de injustos privilégios e de hierarquizações morais, pré-reflexivamente (J. Souza,
2015, 2017), manifestando-se nas próprias brincadeiras o racismo, machismo, entre outros
(Acselrad, 2013; Laranjeira, 2017, 2018). Mas antes de desenvolver articulações sobre este
plano social e político inerente às brincadeiras, é importante uma primeira incursão sobre as
intersecções entre estas dimensões, compreendidas em suas dimensões reais e ficcionais.
Voltando a esta “economia intencional”, em linhas gerais bastante comum na literatura,
também a evidenciamos operante nas leituras sobre as dinâmicas sociais dos possíveis
significados – e intenções – das cenas do cavalo marinho. Murphy (2008) as descreve como
uma dinâmica moral que efetiva uma crítica ao mau patrão e, portanto, reproduzindo os valores
sociais dominantes: uma apologia ao “bom patrão”. Assim, uma das formas de reprodução
destes valores e da própria violência do opressor, segundo o autor, seria o próprio riso e sua
comicidade, enquanto que o conteúdo crítico seria apenas dirigido ao “mau patrão”. Murphy
(2008) também evidencia não somente as passividades políticas, reprodutoras de tais valores
nos atos cênicos, nem mesmo apenas projeções de um mundo ou engenho ideais, mas também
dinâmicas de resistência e conflito com o poder social dominante, exercendo um possível
conteúdo velado e crítico. Tal multiplicidade é perceptível no próprio terreiro. Assim, Murphy
(2008), sobre o cavalo marinho, pondera: “o gênero segue resolvido a ser múltiplo em sua
significação e seu impacto artístico, e talvez seja por isso que permanece como uma tradição
viável” (Murphy, 2008, p. 138).
Acselrad (2013), a este respeito, faz uma consideração sobre tal multiplicidade,
afirmando que, para lá “das visões críticas e reveladoras sobre a realidade, expressas em atitudes
de resistência ou de reafirmação da ordem, encontram-se em jogo projetos de mundo,
construídos no atravessamento entre arte e sociedade, brincadeira e vida, corpo e dança” (p.
157). Assim, para adentrar as complexidades desta brincadeira, muitas vezes bastante
ambíguas, é profícuo considerar suas multiplicidades de sentidos, de ficções e realidades que
as atravessam em seu acontecimento, não só como tematizadores do mundo objetivo em que se
manifestam, mas daquilo que o excede nesta manifestação (Acselrad, 2013; Laranjeira, 2017,
2018). É neste exceder que, no cavalo marinho, a opressão pode ser transposta pelo prazer de
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brincar (Laranjeira, 2017); pelo melhoramento do mundo com o riso e cuidado criativos
(Acselrad, 2013). Murphy (2008), também não deixa escapar a brincadeira como função social
efetiva em salvar vidas, nesta mesma ambiguidade de um riso que reproduz violência e valores
opressores, também atualizando resistências a longo prazo. O maracatu também aparece na
literatura como lugar alternativo no próprio corpo brincador, no qual se experimenta outras
temporalidades no corpo em transe, liberdade e socialização de indisciplinas, mais livres do
trabalho forçado e da violência (Garrabé, 2010). Portanto, de diferentes formas, estes autores
citados, concordam ao apontar certa produção de dimensões alternativas à existência, quando o
brincar extrapola o real e suas representações artísticas, sejam elas críticas ou não, à sociedade
e o poder instituído.
Se com Chauí (2014) concordamos que o paradoxo da subjetividade do brincador, se dá
na manifestação do próprio paradoxo do mundo em que ele vive, podemos dizer que, este
paradoxo, também passa por aquele que se dá entre o factual e o ficcional. Em suma, a
ambiguidade do brincador, assim como ao do capoeirista, é existencialmente amplificante neste
espaço alternativo ao mundo, que se manifesta como habitus fluente, inconstante e rebelde nos
corpos que jogam e socializam (Valério, 2014). Neste ponto o brincar aparece então como
malícia e mandinga (Valério, 2014), equivale dizer beleza inteligente, como uma amplificação
ficcional do real e vice-versa: a própria ilusão materializada pela astúcia intersubjetiva, pode
ser a “carta na manga” para a solução de um jogo entre corpos no qual se decide, no limite, uma
realização ou frustração de grande importância existencial para seus sujeitos. Podemos dizer
então que, nesta ambiguidade, há uma produção sensível de processos de conhecimento e de
trabalhos intelectuais (Chauí, 2014). Neste plano ficcional do brincar, segundo os resultados
alcançados neste trabalho, não é suficiente apenas uma leitura que privilegie os folgazões
manifestando-se como completamente outros, simplesmente em fuga, à parte do mundo factual
objetivo. Da mesma forma, não é suficiente também compreender a experiência do brincar
somente pela perspectiva da já citada economia intencional em suas formas de engajamento
político social objetivos. Esta fronteira deve ser considerada em acordo com determinadas
circunstâncias específicas do brincar, todavia, de modo geral, o brincador que exerce
ludicamente suas forças pessoais, o faz em uma lida pelo e aquém do seu controle intencional
(Amoras, 2018). Portanto, é ao alcançar aquilo que não se pode ver, mas apenas sentir no
mesmo tanto daquilo ali que, pelo menos em grande parte, de um ângulo fenomenológico, estas
forças que escapam ao sujeito e o movem, são essenciais a sua potencialidade a partir daquilo
que lhe é próprio, embora não conhecível por completo pela consciência.
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Desta forma, o próprio ultrapasse do real, tem como correlato um ultrapasse
intencional, no qual há uma realização não à parte da existência, mas da existência em devir,
para além do que a pessoa possa objetivamente alcançar. É a partir do exercício ativo passivo
em ultrapasse mútuo entre mundo e subjetividade na criatividade em ato para lá do real, que
esta última pode alcançar – sentir, agir e refletir – a si própria em maior plenitude,
desenvolvendo-se em sua concretude: é percorrendo o mundo, experimentando-o, que o poeta
o bota no juízo em um plano que é acessível tanto nas madrugadas como de modo inusitado em
andanças cotidianas, pelas quais o samba vem ou não vem por si, independente de qualquer
deliberação, em uma criação pela qual a subjetividade é o confessionário da existência e vice
versa, irredutível ao registro factual objetivo do mundo. Do mesmo modo, a existência, é quem
também confessa a arte daquele que nasceu para brincar com aquilo, da natureza que pede
para brincar. Assim, no real é que também se atinge o ficcional ao sentir esta própria
factualidade vivida, em sua concretude em carne e osso: por ela, algo sempre excede, penetra
e escapa à dimensão objetiva de seu horizonte intencional. Neste sentido, os ultrapasses de um
sentido para o outro, são questões de perspectiva, pois ambos os “polos” só se alcançam quando
extrapolam-se mutuamente: não há qualquer redutibilidade de um domínio para o outro, tanto
vida mundana quanto vida brincadora se expandem, diversificam-se e singularizam-se mútua e
reversivelmente. É por este espaço alcançável-inalcançável, entre aquilo que é movimentado e
o movimenta, que o sujeito se dirige, simultaneamente na vida e no brincar, para além do que
se apresenta objetivamente no horizonte entre ambas.
O sonho, como alguns folgazões relataram, é um campo no qual se aprende a brincar,
se criam poesias e corpos dançantes, como também se adquirem soluções para a vida, não
redutíveis a uma categorização que objetivamente o aparte ou o vincule por completo à
realidade visível desperta. Talvez, esta forma de aprender sonhando receba uma contribuição
da forte participação das matrizes indígenas na composição cultural da zona da mata norte
(Acselrad, 2019). Em todo o caso, para os folgazões mais velhos principalmente, o sonhar não
deixa de ser algo próximo do que, para os indígenas, é um “exercício disciplinado de buscar no
sonho as orientações para as nossas escolhas no dia a dia.” (Krenak, 2019, p. 52).
Acrescentamos com Ailton Krenak sobre este exercício, as buscas por orientações para o
próprio brincar, tal como comparecem neste trabalho. Neste sentido, o sonho dos folgazões é
de certa forma, assim como é para os indígenas, um lugar de “conexão com o mundo que
partilhamos; não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente” (Krenak, 2019, p.
67). Para os brincadores, o brincar e o sonhar, de alguma forma, também perfazem “um
caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida, e a aplicação desse conhecimento
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na sua interação com o mundo e com as outras pessoas” (Krenak, 2019, p. 53). Em outras
palavras, o sonho é parte de um processo de subjetivação, próprio ao brincar e ao viver, que
tem o outro como diferença crucial na produção da diferença de si, simultaneamente jeito
singular de brincar e existir no mundo: é na mesmidade diferencial entre os brincadores neste
plano, que eles se reconhecem como viventes capazes.
A alteridade se mostrou neste trabalho, como estruturante ao desenvolvimento de
identidades, embora compartilhando de dimensões sociais e culturais comuns, como diferenças
por vir: estas são também as formas com as quais se manifestam os novos aprendizados, as
poesias entre outras modalidades de viver e brincar, orientadas por um sentir como saber, ação
e expressão, pelos quais um deixar vir transita entre o sonho e a realidade como sensibilidade.
Estas últimas não se encontram prescritas nem no sujeito, nem no mundo, nem nos outros, mas
na estruturação imanente de todas estas instâncias. No cavalo marinho – assim como no
maracatu e na capoeira –, aprendizado e vida são integrados, implicando uma observação atenta
e um complexo trabalho pessoal da memória (Laranjeira, 2017). Do mesmo modo, estas
brincadeiras, assim como o cavalo marinho que, nascido por meio de processos de
transformação e negociação, identifica-se “sempre uma construção de identidade em
movimento, que abrange e incorpora a alteridade” (Acselrad, 2013, p. 56). Em linhas gerais,
isto comparece nos processos de fabricação e transformação identitárias de culturas indígenas,
do qual a guerra e as relações de alteridade são estruturantes (Viveiros de Castro, 2017). Por
uma perspectiva psicanalítica, isto comparece de outra forma na complexa produção artística e
cultural negra no mundo colonial, como parte de um trabalho do sujeito sobre si e seu mundo a
partir das diferenciações com relação aos outros. Em Achille Mbembe (2017), tal processo
comparece por meio de uma interpretação fundamentada em Jaques Lacan (1901-1981).
Desta forma, o processo de subjetivação do brincar, em sua criatividade, não deixa de
fazer um corpo sonhar enquanto brinca, seja ele em transe ou não, pois o fantasiar poético que
confessa o real a sua maneira corporal, se produz nesta intersecção carnal entre fantasia,
recordação, sonho, sentimento, reflexão e percepção mundanos. Do ponto de vista de (Husserl,
2001), isto implica a manifestação de representações impressionais, que jogam papel essencial
nos processos intersubjetivos: a percepção do outro e de seus atos, pré-reflexivamente, implica
quase imagens, quase fantasias ou quase recordações, porventura até mesmo íntegras,
originárias de um entrelaçamento íntimo entre as instâncias carnais, afetivas e aperceptivas.
Corporeidade, afetividade, imaginação e habitus, estão em sua fenomenologia tardia em
intersecção estrutural estreita (Depraz, 2011a; Moore, 2020; Varela & Depraz, 2003).

258

Para a fenomenologia husserliana tardia, a fantasia e a imaginação são componentes
constitutivos à empatia e, as distinções entre a memória, a fantasia, as impressões sensoriais e
a percepção concreta são permeáveis, fornecendo um conceito expandido de percepção (Varela
& Depraz, 2003). Há deste modo, segundo estes autores, uma mistura originária entre
imaginação e percepção, oferecendo assim a possibilidade de indagar, por exemplo, tanto o
modo como a imaginação se torna percepção, quanto o modo como a percepção se torna
imaginação (Varela & Depraz, 2003). Desta forma, no caso de uma empatia imaginativa efetiva
na experiência de leitura de obras literárias, verifica-se também uma recriação ativo passiva a
partir da mistura de memórias, imaginações, sensações entre outros que, de modo
indecomponível e imediato, manifesta com afecções concretas ao leitor, a alteridade imaginária
de um personagem literário (Shang, 2020). Mais ainda, tal experiência se revela capaz de
transformar, em algum grau, a própria existência do leitor e de seus modos de ver, sentir,
perceber e conhecer o mundo (Shang, 2020). Neste sentido, se um texto literário desfruta de tal
alcance estrutural, o que dizer do alcance da experiência de um outro corporalmente investido
de poesias, imagens, cânticos, gestos e histórias? O que dizer se esta experiência envolver
também, tal como ocorre com aqueles que brincam, os nossos próprios corpos em ação neste
transpasse entre realidade, memória e imaginação, que se efetiva na própria produção concreta
de variados tipos de experiência?
Destaca-se então uma possibilidade, a partir da fenomenologia tardia de Husserl, em
diálogo com a outros fenomenólogos que trabalharam sobre o tema, ou até mesmo com outros
autores para lá dos círculos fenomenológicos, de avançar na compreensão desta dimensão
onírica do real própria às corporeidades brincantes. Portanto, neste sentido podemos dizer,
junto aos resultados encontrados aqui, que a carne sonha intersubjetivamente ao brincar: além
destas representações impressionais, que fluem em devir inseparavelmente do acontecimento
do terreiro, evidenciamos sua estrutura carnal trans-associativa: uma gestação criativa das
confissões existenciais do brincador, investidos poeticamente de símbolos, histórias e
religiosidades, manifestas atual e historialmente segundo as forças subjetivas de uma natureza
primordial. Ela participa ativamente na produção passiva dos horizontes intencionais, pelos
quais a intencionalidade se deixa ir corporalmente em ação – corpo, imaginação, memória,
reflexões e estratégias que vão - misturando-se em um só fluxo indecomponível: todo este
complexo é a atividade que vai em um mundo que advém. Há uma estrita proximidade então
com o que, em capoeira e nas culturas brasileiras de matriz africana em geral, se mostra como
a potência de uma intencionalidade motriz da ordem da adivinhação e da intuição (Sodré, 2020).
Neste sentido, trata-se de “um ‘micropensamento’ corporal que outorga à dimensão somática
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uma forma especial de conhecimento, uma intencionalidade, concretizada em imagens” (Sodré,
2020, p. 107). Não é, portanto, de se descartar a fecundidade de um trabalho sobre os sonhos,
na produção do brincar e do viver que, aqui, ativo passivamente, se revela como abertura, em
alguma medida, socialmente desnaturalizante, de novos horizontes existenciais a partir de uma
natureza diferencial que advém em uma subjetividade diferencial que simultaneamente vai.
Perfazendo uma alegria como potência própria ao sujeito que flui em seu jeito da existência, o
brincar se manifesta. De fato, esta, assim como ocorre nas manifestações culturais das
comunidades periféricas do Rio de Janeiro-RJ, “explode nos corpos, faz eles sonharem e se
movimentarem, sentindo sua potência de agir e nos encantando com seu fervo de vida” (Alvim,
2019, p. 892). Segundo a autora, é pela arte que pode se realizar um trabalho de tornar visíveis,
as forças invisíveis estruturantes de um espaço ou lugar, desnaturalizando percepções, modos
de ver e sentir (Alvim, 2019). Uma investigação deste processo onírico intersubjetivo do
aprendizado, da criatividade e das próprias táticas existenciais do brincador, é algo que merece
uma pesquisa a parte, pois extremamente complexa e desafiadora, a qual contudo adentraremos
introdutoriamente. Evidencia-se que o sonho não deixa de efetivar estes transpasses
paradoxalmente naturalizantes e desnaturalizantes entre ficção e realidade, quando entidades e
anjos de guarda andam enquanto dormem os folgazões, ou mesmo na imanência em fluxo do
brincador. Durante o sonho ou quando acordam de manhã, ou ainda quando estão despertos a
si mesmos no silêncio das madrugadas ou sonoridades cotidianas, escutam o mundo deixando
vir a si próprios nos versos verídicos e mentirosos que nascem.

5.1

O entretecimento paradoxal dos processos sociais de subjetivação do brincar
Alguns autores têm classificado o corte de cana de açúcar, na zona da mata

pernambucana, como trabalho escravo contemporâneo (Carvalho, 2017; Ferreira Filho, 2012).
Figuram aí, segundo estes autores, um forte vínculo simbólico com o passado escravista,
violência física e moral, servidão por dívida, a negação de direitos trabalhistas, a fome, o
esquecimento da subjetividade do trabalhador e pouco espaço-tempo necessários à vida. Estes,
não só são tematizados pelas próprias brincadeiras em suas poesias, como se alinham à estrutura
do mundo da vida dos folgazões descritas neste trabalho. Em uma perspectiva mais ampla a
respeito do povo brasileiro em geral, tais condições como a humilhação, a naturalização do
rebaixamento social e a exploração são, de diferentes formas, tematizadas por Jessé Souza
(2015, 2017) e Marilena Chauí (2014). Em âmbito internacional, mais próximo à psicologia e
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à filosofia, autores como Achille Mbembe (2017) e Franz Fanon (2002, 2008), ao tematizarem
os processos de colonização da população negra, também elaboraram interpretações sobre suas
manifestações culturais.
Estrada (2015) descreve estes processos aos quais está submetido o maracatu rural: a
atualização de práticas coronelistas na gestão política, principalmente do carnaval. Segundo o
autor, há uma manipulação reificante dos maracatus que, sobre o pretexto de um projeto
civilizatório, desfavorece e sufoca as dimensões históricas, culturais e políticas da brincadeira.
Acselrad (2013), sobre o cavalo marinho, também descreve sua transformação, na qual variadas
etapas da brincadeira, espaços e formas de interação com o público, são cada vez mais
reduzidas. Há semelhanças, com relação às dinâmicas institucionalizadas das brincadeiras,
também com o caso dos Caboclinhos, dança de guerra de matriz afro indígena própria da zona
da mata norte de Pernambuco. Este se encontra sujeito a tal agência do Estado que, sob o
pretexto civilizatório de prevenir eventos de violência, oferece e produz outros sentidos, lugares
e trajetos para a sua prática (Acselrad, 2017, 2019). Acselrad (2017, 2019) e Estrada (2015)
descrevem processos semelhantes pelos quais passam as brincadeiras: a concentração destas
em espaços sancionados pelo estado e por produtores culturais. Ao serem controlados por estes,
há invariavelmente adaptações coercitivas destas práticas em acordo com exigências políticas,
turísticas e mercadológicas. Guardadas as devidas diferenças das perspectivas teóricas entre os
dois autores, bem como a respeito destas interações políticas e culturais, ambos evidenciam
neste processo prejuízos ao brincar e aos sujeitos que brincam. Assim, variadas dimensões do
brincar são predeterminadas de antemão: figurinos, tempos, sociabilidades, espaços e trajetórias
destas brincadeiras, principalmente no carnaval. Todo este processo obedece a critérios
majoritariamente alheios ao que, em acordo com a lógica própria às brincadeiras, seria crucial,
principalmente no caso do maracatu, conforme apontamos no presente trabalho em alinhamento
com Estrada (2015).
Portanto, não se trata de uma construção horizontalizada e dialógica destes novos
sentidos e espaços, entre brincadores e Estado ou mercado, mas sim impositiva e controladora,
mesmo que de modo indireto ou subjacente. Estrada (2015) nota bem que, neste processo,
embora haja concessões de espaços de maior visibilidade social, estas são sempre muito
restritas: a decisão sobre o como e o que destas brincadeiras terá ou não visibilidade, sob quais
condições, assim como dos critérios de avaliação de suas performances, fica fora do alcance
das suas comunidades. Esta relação e estas formas de agenciamento estatal não são novidade,
pois repetem-se de diferentes formas ao longo da história, como ressaltam Acselrad (2017) e
Estrada (2015). Em linhas gerais, podemos então observar neste processo uma agência
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institucional e mercadológica, estruturante ao próprio processo de subjetivação dos atos sociais,
deliberados ou não, de seus sujeitos (J. Souza, 2015). Acselrad (2017) e Estrada (2015), às suas
maneiras, evidenciam também a insuficiência dos recursos fornecidos pelo Estado para que os
grupos consigam atender aos critérios estéticos, entre outros, exigidos pelas passarelas
carnavalescas. Tal quadro leva a uma intensa competição entre os brincadores, coagida a se
orientar por um único objetivo: aquele delimitado e coordenado majoritariamente pelas
instituições, não por eles próprios. No caso do cavalo marinho, a disputa incide por editais de
fomento à cultura, e pelas oportunidades de realizar apresentações mal remuneradas em
diversas cidades. Geralmente com duas horas de duração em média, as brincadeiras competem
entre si para acessar um espaço no qual, ao contrastar com palcos maiores e bandas que ganham
cachês extremamente mais altos, são neutralizadas pelos altíssimos volumes de suas
performances. Neste sentido, segundo os folgazões, seus cachês são recebidos, não raro, com
meses de atraso, perfazendo uma quantia pouco significativa para cada integrante.
A observação de Estrada (2015) a respeito da atualização do coronelismo neste contexto
é importante. Nesta observação, destacamos três ações descritas pelo autor. Uma, a de promover
meios de atender parcial e precariamente as necessidades dos brincadores, agenciando-as em
acordo com objetivos outros. São elas: visibilidade e reconhecimento sociais, aquisição de
renda, de espaços entre outros. A outra, a distribuição de oportunidades com critérios
personalistas: acirram-se com isto as invejas e disputas entre os grupos, tornando-os
dependentes destas instituições, não podendo dirigir-se a elas crítica e diretamente, sob pena de
perder espaço, vantagens adquiridas e oportunidade já precarizados. A terceira é a repressão: a
exemplo da tentativa de proibição, dos ensaios e sambadas de maracatu, ultrapassarem as duas
horas da madrugada entre os anos 2014 e 2015, bem como o impedimento destes atingirem
determinados espaços no mercado. Em linhas gerais, isto corresponde ao que, na oralidade dos
folgazões, se pode conhecer das práticas dos coronéis do tempo da ignorância: estimulavam-se
as rivalidades junto à precarização de suas condições de vida – correlativamente, às de brincar
–, aumentando as urgências de resoluções das mesmas, bem como invejas e competitividades
para tais, algo típico de processos colonialistas (Fanon, 2002; Mbembe, 2017); reconheciam-se
ou se recompensavam, também com critérios personalistas, as ações dos brincadores, não
segundo o que necessariamente para eles seria sinal de merecimento – brincar e guerrear com
respeito e beleza inteligente –, mas ao que interessava ao coronel – a inveja, o orgulho, o ódio
e a competividade por si mesmos; por fim, exerciam-se repressões de tempos e espaços quando
estes, de alguma forma, ameaçavam a “ordem”. Sobre este último, o roubo do tempo e do
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espaço autônomos ao sujeito, é algo estruturante à opressão e produção social de subjetividades
precarizadas (J. Souza, 2015).
Tanto neste quadro como no quadro atual descrito por Estrada (2015), os folgazões,
embora se relacionem estrategicamente com estas políticas, ficam reféns de um xeque-mate:
em uma encruzilhada entre invejas rivalizantes e alianças para disputar pelo que lhes é
necessário, já disponível de modo escasso e insuficiente. Nota-se que surge, neste interim, uma
certa reafirmação da ideologia meritocrática que esconde desigualdades sociais (Chauí, 2014;
J. Souza, 2015). Neste ponto, a já citada subjetividade é esquecida, equivale dizer excluída e
apenas “lembrada” quando agenciada como produto (J. Souza, 2015). Porém, tal esquecimento
da subjetividade, implica torná-la invisível para si mesma na invisibilidade da injustiça social
que ela sofre. Tal injustiça, se esconde por detrás dos valores que, ao serem vivenciados pelo
sujeito como pertinentes em algum nível, são por ele próprio legitimados (J. Souza, 2015),
mesmo que de modo conflituoso e ambíguo (Chauí, 2014). Resulta disto que, as necessidades
materiais, financeiras e artísticas, sempre se encontram em lacuna e dívida (Estrada, 2015).
Esta força coercitiva aos objetivos e formas de brincar e viver, das suas possibilidades
e necessidades, é bem conhecida pelos próprios brincadores desde os tempos da ignorância: o
sabem, até certo ponto, ser pressionados a competirem acirradamente pelo acesso ao
melhoramento de suas vidas. Sem qualquer outra alternativa, eles se chocam, não raro, uns
contra os outros social e politicamente. Frequentemente, eles se veem em circunstâncias
coagidos, e até habituados, a arcarem com a perda de algo essencial à suas vidas, para então
suprir outra necessidade igualmente crucial: há sempre algo mais elementar à vida, que
permanece parcialmente realizado, deixado para trás ou mesmo completamente anulado: se não
fizer também fecha as portas, então... Trata-se de uma seletividade aviltante à existência,
simultaneamente operante no mundo, em suas ações “externas” e “internas” aos sujeitos, das
quais eles, assim como os de qualquer esfera social, têm certa consciência e lidam
estrategicamente (Chauí, 2014; Estrada, 2015).
Vemos então a íntima correlação entre um processo de reificação aviltante à vida e à
brincadeira, algo próprio do modo de operatividade colonial atualizado, que sutura e satura a
relação servil (Mbembe, 2017). Guardadas as devidas proporções e particularidades de uma
época e contexto para outro, tal operatividade essencialmente corresponde às “cadeias de
dependências entre senhor e escravo, alternando violência e evergetismo” (Mbembe, 2017, p.
41). Em linhas gerais, estas saturações e suturações, se atualizam neste processo atual pelo qual,
tanto entre o povo, como entre este e o poder institucional, são naturalizados os abusos, a
violência e a instrumentalização do outro (J. Souza, 2015). Acontecimentos estes que, pelo
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menos em grande parte, se dão em função destas seletividades saturantes e suturantes
existencialmente. Se levado ao limite, tal processo perfaz um “gesto de aviltamento máximo e
de abdicação radical do sujeito, procura proteger a sua vida, deixando-se utilizar no projeto da
servidão de si e dos outros escravos” (Mbembe, 2017, p. 41). Este gesto implica, então, da
perspectiva deste trabalho, um contra-esquecimento da subjetividade para com ela mesma e seu
mundo, para que seja possível atingir realizações existenciais de algum modo que, em grande
medida, é aquele controlado pelo mundo geral.
Assim, tanto no passado como no presente, de diferentes formas, a transgressão da
ordem, inerente a cultura popular, continua “aprisionada nas malhas do instituído” (Chauí,
2014, p. 147). Talvez por isto, aos olhos de Fanon (2002), a cultura popular seja observada,
muitas vezes, como uma técnica passiva de resistência, pouco capaz de transformar o mundo,
pois ausente de motivações políticas mais radicais para sua transformação. Entretanto, segundo
o autor, mesmo o que poderia ser julgado passivo na “superfície”, mantém uma atividade
vigorosa, “uma vida subterrânea, densa, em perpétua renovação” (Fanon, 2002, p. 257).51 Tal
estrutura paradoxal aviltante a esta vida, conforme evidenciamos nas experiências cotidianas
dos folgazões, mostra-se operando em planos tanto conscientes quanto pré-conscientes e, tal
renovação, como descrevemos aqui, em algum nível implica contra-esquecimentos. Esta
operação “anexa” pré-conscientemente em um mesmo sentido, dois originariamente vividos: o
da realização daquilo que é crucial aos sujeitos em níveis práticos elementares, com o das
formas, condições, bem como valores sociais mais amplos, já pré-estabelecidos e programados
pelo poder institucional (J. Souza, 2015). É exatamente neste ponto, que as necessidades são
simultaneamente realizadas e mutiladas em diversos níveis da experiência. Por meio de
diferentes abordagens teóricas, tanto Mbembe (2017), como Chauí (2014), Fanon (2002, 2008)
e J. Souza (2015), descrevem tal operatividade. Em suma, ela produz uma naturalização desta
própria condição aviltante a partir do que, nela própria, é operante como realização de afetos e
desejos constitutivos ao sujeito. Processo que, em linhas gerais, é parte da estruturação social
de um habitus precarizado (J. Souza, 2015)

51

É importante ressaltar que, nesta passagem, a respeito do conceito de cultura popular ou tradicional
na obra de Franz Fanon, realizou-se apenas uma primeira aproximação, dentro dos limites de um
alcance compreensivo preliminar da mesma. Desta forma, embora haja uma rica elucidação a partir
dessas primeiras articulações com o autor, não há a pretensão de reduzir a compreensão de Fanon
sobre o que se denomina cultura popular ou tradicional, ao que resulta de tais articulações feitas no
presente trabalho: pelo contrário, acredita-se que se pode avançar mais em novas articulações com o
autor, sendo profícuo a leitura de outras de suas obras em que possam surgir maiores
aprofundamentos a respeito.
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Revisitemos sob esta perspectiva, as considerações de Fanon (2002) sobre a constante
humanização parcial, neste caso referidas às circunstâncias mais extremas pelas quais as classes
populares são desarmadas, em sua psicologia, por falsas reparações estrategicamente
ministradas. Em circunstância limite, “sua fome de qualquer coisa que o humanize – mesmo
que pela metade – é a tal ponto incoercível que essas esmolas conseguem localmente abalá-la.
Sua consciência é de tal precariedade, de tal opacidade que se comove com a menor centelha”
(Fanon, 2002, p. 163). Portanto, a produção do habitus no sentido descrito por J. Souza (2015),
implica uma operação social precedente, a saber, a de se humanizar parcialmente os sujeitos,
forjando uma naturalização de suas condições a partir da concretude destas centelhas. Desta
forma, a naturalização só é possível quando a subjetividade trilha repetidamente estas “zonas
de realização sociais”, onde se cristalizam “no seu psiquismo um núcleo tranquilizador
mínimo” (Fanon, 2002, p. 252). Acrescentamos a isto um núcleo de prazeres e desejos
atendidos, de variadas importâncias e intensidades existenciais. Em outras palavras, este núcleo
pressupõe uma autoafecção reversível, com alguma dose de realização de ambas as faces,
subjetividade e sociedade. Contudo, são estas zonas estreitas de humanização, que tecem as
aprisionantes malhas do instituído em plano imanente, sustentando plástica e singularmente,
seus esquemas associativos. Torna-se possível neste processo as atualizações e diferenciações
sociais do modo operacional das instituições. Neste trabalho, evidenciamos este núcleo
tranquilizador, como a “região” intersubjetiva que, afetivamente, conserva um “uníssono” na
encruzilhada com conflitos sociais e pessoais, na correspondência entre a realização do que é
próprio ao sujeito, e ao seu mundo: dimensão esta pela qual o brincar se mostra
simultaneamente como liberação e aprisionamento, pois o caboclo continua escravo daquilo
ali e do amor por aquele lugar, sem dinheiro e sem salário.
Deste modo, as dimensões afetivas e consequentemente morais - valores substanciais
da vida cotidiana como o bem comum, a honra ou a justiça -, quando satisfeitas parcialmente
em seus domínios práticos, são associadas em plano pré-reflexivo, com valores sociais
hegemônicos específicos (J. Souza, 2015). É exatamente por este transpasse passivo, entre uma
potencialidade subjetiva parcialmente comtemplada e os valores sociais dominantes, que opera
tal seletividade afetiva de caráter duplo: por um lado, a própria subjetividade préconscientemente tende a contra-esquecer suas dores, suas impossibilidades, abdicando-se de si
mesma ao avançar na cristalização social de suas afecções que, precariamente, lhes corresponde
existencialmente – sustenta-se assim sua humanização parcial. Por outro, o mundo impõe,
coage e força tais abdicações ao simultaneamente oferecer, seletivamente, tais humanizações
parciais: a seletividade social e moral do desejo, das potencialidades singulares do sujeito.
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Assim, tal associação entre satisfações da vida e valores, tem como estrutura uma continuidade
– uníssono ou núcleo tranquilizador – entre seletividades subjetivas e seletividades sociais,
consequentemente, entre contra-esquecimentos e horizontes de valores simultaneamente
próprios e impróprios às afecções do sujeito. Desta forma é que se conclui, ao longo da
formação social da pessoa, um habitus: um conjunto de disposições duráveis “que formam, no
entanto, uma economia emocional, moral e cognitiva singular e produto de dado momento
histórico” (J. Souza, 2015, p. 202).
Contudo, evidenciamos que há, antes, uma economia afetiva faticamente determinada,
estruturante à arquitetura destas disposições sociais duráveis, pois trata-se de um sistema de
humanizações parciais, de desejos mais originários, de suas realizações precarizadas. Portanto,
a própria experiência social dos sujeitos, em sua interioridade, efetiva uma força instituicional
que “pré-molda e pré-decide possibilidades e impossibilidades, oportunidades e proibições,
liberdades e limites de acordo com as condições objetivas” (J. Souza, 2015, p. 198). Contudo,
esta força institucional só pode vigorar se, em alguma medida ela coincidir, em sua irradiação,
com o sentido das forças motivacionais dos sujeitos e, assim, com suas decisões a partir de seus
próprios desejos e necessidades. Trata-se, portanto, conforme desenvolve o autor, de uma
pedagogia invisível e implícita: por meio de um sistema seletivo de sanções e recompensas com
alcances pré e inconscientes, pelos quais a subjetividade é pré-determinada desde suas
operatividades afetivas, até as deliberadas (J. Souza, 2015). De modo simples, a pedagogia
associa desejos existenciais aos “desejos” das instituições, “ensinando” a vida como realizar
aqueles, entretanto, com a forma, limite, sentido e estilo sociais “corretos”: é neste ponto que,
ao pressupor uma afetividade fenomenologicamente, esta associação revela uma
correspondência mínima entre estes dois desejos.
Aqui, entretanto, nota-se algo importante neste processo: a seletividade é,
simultaneamente, de “mão dupla” pois, os desejos subjetivos, selecionam também, à sua
maneira singular, aquilo que se oferece ao selecioná-los. Identificamos assim uma espécie de
“troca” de forças que, contudo, operam como uma única e mesma força paradoxal em cada
acontecimento social. Esta última é simultaneamente social e subjetiva, mas paradoxalmente,
necessariamente e em algum nível, desvia, diverge, converge e reforça aquilo mesmo que ela
é, conforme os resultados alcançados neste trabalho: trata-se da bifurcação na própria
irredutibilidade carnal intencional, complexificando seus entretecimentos atuais e inatuais
intersubjetivos: torna-se agora possível por meio dos trabalhos destes diferentes autores,
vislumbrar a mesma como parte estruturante ao habitus. Mesmo que este último seja o mais
correspondente possível com as potencialidades inerentes à subjetividade, ainda assim, estas o
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ultrapassam, lhe sendo irredutíveis. Caso contrário, seria possível uma subjetividade em suas
dimensões afetivas e sociais completamente programável: a irredutibilidade é uma força pré e
inconsciente que pode ser tanto expansiva e diversificante ao habitus, como também destrutiva
a ele e ao próprio sujeito, afinal, o habitus lhe é estrutural. Este fato fica ainda mais claro ao
evidenciarmos não só paradoxos, mas contra-esquecimentos, ódios, conflitos psíquicos e
desvios no seio destas disposições duráveis que, do ponto de vista social hegemônico, serão
apreendidas como “imperfeitas”. Assim, caso pressupuséssemos a ausência destas divergências
na própria convergência, esbateríamos com uma subjetividade completamente esvaziada de sua
singularidade, apenas manifestando um padrão social mecânico de operação, sem conflitos e
incapaz de tomar parte ativa na produção criativa de seu mundo. A cultura popular sofre,
portanto, ao longo de toda a sua história, a agência produtiva desta pedagogia reificante
paradoxal que, embora “fale de dentro” em sua manifestação singular, nesta mesma fala, esta
última, ao sofrer uma agência contrária a si mesma, já é manifestação simultaneamente
contrária aos fins declarados de tal pedagogia.
Neste sentido, os conflitos, sofrimentos entre outros, se mostram também, de forma
anônima e no mínimo em grande parte inconsciente, como contra-potencialidades invertidas:
os contra-esquecimentos. Estes se mostram, neste sentido de abdicação historialmente gradativa
da subjetividade para com suas próprias necessidades e conquistas, como um “retorno
anônimo” de tal abdicação, manifestando-se, em um modo divergente convergente da contrapotencialidade em sentido conflitante, perturbador ou mesmo no limite destrutivo, tanta para o
mundo, quanto para a própria pessoa. São os seus sujeitos, pressionados nestes níveis a se
converterem, em grande medida, em uma personalidade útil (J. Souza, 2015), por meio de um
processo social de instrumentalização das paixões (Mbembe, 2017) que, contudo,
simultaneamente em alguma medida se des-instrumentaliza na efetividade afetiva desta própria
instrumentalização. Os conflitos psíquicos podem então ser compreendidos, de diversas
maneiras e em cada caso, como divergentes a tal instrumentalização, naquilo que as desfigura
em suas operatividades (Mbembe, 2017). Mas também podem ser compreendidos como
convergentes, pois podem colaborar, a exemplo dos ódios de classe, da inveja entre outros, para
a eficácia de tal instrumentalização social das paixões (J. Souza, 2015).
A “mágica” ou o “toque de Midas” deste processo de configuração do habitus, descrita
por J. Souza (2015), que “inaugura” e atualiza esta seletividade associativa, operante
pedagógica implícita, favorece a adesão das classes populares a valores que simultaneamente
os realiza, exclui e inferioriza. Entretanto, deste mesmo núcleo ou uníssono mínimo de
humanização que lhe é estrutural, opera atravessando-o uma alternativa pedagogia que, da
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perspectiva deste trabalho, opera uma irradiação protensional de forças historiais subjetivas
simultaneamente correspondentes, contrárias e irredutíveis ao mundo social. Podemos então
dizer que os interstícios sociais, simultaneamente prisão e lugar de refúgio e de desestruturação
das malhas do instituído (Chauí, 2014) perfazem, intersubjetivamente, suas extensões afetivas
constitutivas ao habitus do sujeito, operando uma hierarquia de valores, de ideias força
estruturantes à subjetividade precarizada (J. Souza, 2015). Desta forma, há em operação certas
contra-forças nestas mesmas dinâmicas sociais. Tal hierarquia em seu conjunto de ideias forças,
pressupõe uma estrutura intersubjetiva de irradiação protensional de desejos existencialmente
importantes, mas necessariamente paradoxais, distribuídos e orientados segundo um sentido
socialmente determinados, entretanto desviados e rasurados nesta mesma orientação. Em sua
totalidade, ela mantém uma cartografia autoafetiva mais profunda, não só equilibrando
humanização e desumanização, mas envolvendo desequilíbrios, quedas, inversões, desvios e
agressões. A realização e negação, a visibilidade e invisibilidade sociais, são fusionadas préreflexivamente em uma mesma estrutura existencial, de alguma forma e em alguma medida,
também “des-fusionante”. Contudo, a força desta fusão, como veremos, atua no plano da
objetividade e das representações: no plano ilusório do real, pelo qual os sujeitos, em
determinados planos não têm como, conscientemente, des-fusionar o que, na perfeição dos
objetos de desejo manifestos como imagem ou horizonte, se mostra com notável estruturação
carnal.
A exemplo do caso das comunidades da capital do estado do Rio de Janeiro, evidenciase um agenciamento por estas ideias força. Em outras palavras, pelo próprio horizonte
intencional da subjetividade, pelo qual se configura uma concepção afetivamente tracionante
de que, ser pertencente a tais comunidades,
é ser errado, sem valor, uma manifestação falhada em relação aos habitantes do centro, nos
mostra que eles próprios não reconhecem sua experiência em sua especificidade, o que implica
numa experiência de utopia, uma vida em uma espécie de não-lugar. (Alvim, 2019, p. 892)

Esta utopia envolve o fato de que, “a ‘recompensa narcísica’, é o aspecto decisivo, a
associação é tornada afetiva e, em grande medida, infensa a crítica racional” (J. Souza, 2015,
p. 33). Mas não é só uma questão de autovalorização orgulhosa, mas antes, como bem definiu
Fanon (2002, 2008), de humanização. Neste sentido, de algum modo, a configuração
associativa desta irradiação horizontal socialmente determinada de forças afetivas, tem como
dinâmica decisiva um “ver-se” pré-consciente do eu, em seu horizonte socialmente modalizado:
uma experimentação de si como valor nas representações sociais de uma vida ideal realizada.
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Desta forma, como afirma Mbembe (2017), todo processo de alienação implica seduções, às
quais os sujeitos sucumbem. Como Chauí (2014) e J. Souza (2015) demonstram, esta dimensão
social é investida de caráter ilusório, esconde sob faces ideológicas forjadas pelo poder, seus
truques: trata-se de um “sistema de ilusões”, reforçando “a percepção e o sentimento da
necessidade de ser incluído nesse espaço, sob pena de converter as perdas numa perda
irreversível: a da própria humanidade” (Chauí, 2014, p. 39). Neste processo, como bem ressalta
a autora, ocorrem abdicações de toda uma estrutura de conhecimentos, saberes, valores, entre
outros, passiva ou coercitivamente, por outro, são estes que nele atuam contrariamente. Há,
portanto, novamente, a indicação de um tecido trans-associativo afetivamente duplo,
simultaneamente imagético e carnal: a imagem afetiva da realização originária ao sujeito na
imagem afetiva das representações sociais desta última, ausentes como concretude e anexadas
ao horizonte de desejos socialmente construídos. Contudo, tal construção é também
desconstrução, dando a ver uma complexidade notável em tal trans-associatividade. Portanto,
se direciona a realização destas duas faces da experiência, para um mesmo sentido socialmente
pré-dado, de modo inseparável de uma arquitetura de valores ou ideias força, perfazendo as
associações entre, por exemplo, meritocracia e a vida difícil precarizada: tal associação advém
como valor naturalizante à própria condição do sujeito e de seu mundo (Chauí, 2014; J. Souza,
2015).
Segundo Nethery IV (2018), em Husserl, as formas pelas quais experimentamos o
mundo, são passivamente mobilizadas a partir de experiências tipo: formas gerais que, a
depender do contexto mundano, advém na concretização social de uma experiência originária.
Segundo o autor, estas atuam na produção de significados, correlativamente formas gerais de
sentir, perceber e agir que têm uma história. Isto não deixa de corresponder à arquitetura social
de ideias força, pré-reflexivamente operantes: “instituições feitas de carne” (J. Souza, 2015, p.
199). Deste modo, este sistema de experiências tipo retidas na consciência, mesmo que
discretamente, são sensíveis à diferentes eventos do mundo, pois investidas de uma força afetiva
que toma parte na configuração imediata da apercepção do outro (Nethery IV, 2018). Esta
sensibilidade é referente ao presente vivo, ao aqui e agora da experiência em sua impressão
primordial passiva que, “evocando” por semelhança estes tipos gerais de experiência, abrem
um horizonte de possibilidades e de ações afetiva e socialmente motivado. Segundo o autor,
esta é a função da associação na fenomenologia husserliana, revelando o presente como uma
forma de fusão entre o passado e o futuro em uma representação – ideia-valor. Portanto, a
consciência, a partir das sínteses passivas primárias – impressões primordiais –, organiza estes
tipos gerais de experiência por ela despertados, perfazendo um campo de experiências e
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acontecimentos possíveis (Nethery IV, 2018). Tal campo, nos deixa bem próximos de uma
forma de instituição, conforme a fenomenologia tardia do filósofo francês Merleau-Ponty
(Furlan, 2017).
Como indicamos anteriormente, uma ideia força tem como correlato uma representação
social manifesta em carne e afeto, consequentemente, em representação e imagem. Do ponto
de vista de uma associação em plano intersubjetivo, seja ele apenas como retroreferência
representativa e passiva a si e aos outros, ou como alteridade concreta, a apercepção é seu modo
fenomenológico de manifestação, estritamente ligada à carne, à memória e à imaginação
(Moore, 2020; Nethery IV, 2018; Shang, 2020). Desta forma, a apercepção traz, passiva e
carnalmente, um sentido de um evento social que, contudo, não está presente objetivamente
nele: a associação é o processo pelo qual uma experiência passada, na sua forma típica geral, é
mobilizada de modo a configurar o sentido da experiência presente (Nethery IV, 2018).
Entretanto, Nethery faz uma observação importante a este respeito, ao analisar a experiência do
racismo implícito na experiência tipo estruturante à pessoa branca, quando diante da presença
de uma pessoa negra: a apercepção entrelaça o presente sensível – o corpo negro – com o
ausente – o sentido de ameaça e criminalidade –, manifestando o ausente no presente ou vice e
versa. Em outras palavras, a pessoa branca também opera no sentido de uma instituição feita de
carne, como também desenvolve J. Souza (2015, 2017). Do ponto de vista de Fanon (2008) e
Mbembe (2017), trata-se de uma complexa trama de recalques, desejos reprimidos, tabus, entre
outros. Estruturantes à cultura europeia do colonizador, este, ao se deparar com a cultura e
corpos negros, se depara implicitamente com todas estas dimensões recalcadas de sua
subjetividade, manifestando raiva, ódio, repulsa, mas também desejos violentamente
consumados. Estes, são estruturantes ao típico sadomasoquismo branco, operante ao longo da
história brasileira desde o período colonial, nas dinâmicas familistas e patriarcalistas (J. Souza,
2017).
Identifica-se então uma intersubjetividade pela qual se manifestam uma carne que, ao
ser institucionalmente estruturada, o faz necessariamente ao ser, ela mesma, o lugar dos
ilusionismos do mundo. Ao produzir ilusões concretizadas pré-reflexivamente como reais,
pelas quais, como relata Nethery (2018), o corpo branco retrai-se, esconde seus pertences
mesmo que muito sutil e discretamente, diante da representação ilusória vibrante em seu corpo
real. Isto, do ponto de vista da experiência da pessoa negra, provoca uma apreensão dela própria
no corpo-olhar do outro, como negatividade, ameaça ou mesmo monstruosidade, conforme
desenvolve também Fanon (2008). Sem entrar profundamente nesta complexa estrutura, na qual
se produz uma dupla consciência ou fratura ontológica na apercepção de si, portanto na
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identidade da pessoa negra (Nethery IV, 2018), Fanon (2008) marca bem um aprisionamento
desta neste ilusionismo carnal, simultaneamente operante na pessoa branca, porém aviltando
profundamente a pessoa negra. Achille Mbembe (2017), afirma o aprisionamento do sujeito
nesta difração originária entre ilusões – a raça não tem essência: “para que possa operar
enquanto afecto, instinto e speculum, a raça tem de transformar-se em imagem, forma,
superfície, figura e, sobretudo, imaginário” (p. 65). Um aprofundamento dos resultados
encontrados aqui acerca da bifurcação da margem ou potencialidade subjetiva, por meio da
articulação destes com outras concepções, como as relativas à difrações (Mbembe, 2017), às
fraturas ontológicas (Fanon, 2008) e, também, às psicanalítico fenomenológicas: trabalhos
recentes têm mostrado, a partir de desenvolvimentos neste domínio da fenomenologia tardia de
Husserl, uma intencionalidade prática investida de um caráter afetivo nuclear que a manifesta
essencialmente como conflito e ambiguidade (Brudzińska, 2020).
Em linhas bastante gerais, tanto na estruturação do racismo como deste habitus
precarizado de povos oprimidos de modo geral, há uma duplicidade afetiva e carnal das
apercepções de si e do outro: uma ilusão do sujeito que vê, por necessidade, referência e
seletividade social passiva, aquilo que não é ou não se manifesta concretamente para além da
sua própria imanência – no caso, por exemplo, do corpo branco temeroso à irreal ameaça. A
instrumentalização social dos afetos opera passivamente associações, entre representações
socialmente inatingíveis, realizações carnais concretas parcialmente compatíveis em plano mais
elementar, e valores morais socialmente hegemônicos. Contudo, os aviltamentos sofridos, as
abdicações, são contra-esquecidas, poderíamos dizer contra associadas – o que implica transassociações – em sentido simultaneamente pertinente e contrário ao mundo socialmente
hegemônico. Evidencia-se uma simultaneidade paradoxal de afetos neste transpasse, pois o
almejado é simultaneamente o invejado e, muitas vezes, também o odiado e o desejado, assim
como é também admirado, porém inalcançável. Do mesmo modo, este sujeito social paradoxal
é valorado, mas também rejeitado, odiado ou não aceito socialmente, simultaneamente e em
acordo com cada circunstância, tanto para consigo mesmo quando como na relação com os
outros. Uma apercepção se revela estruturada por uma complexa trama social de afecções
reversíveis, conflitantes, revelando as encruzilhadas sociais da carne na identidade do sujeito.
Desponta então, por exemplo a inveja, estruturante às subjetividades do mundo colonial (Fanon,
2002), intensamente presente nas relações entre brincadores. Além desta se dirigir inflamando
este jogo, no qual há uma tendência de todos contra todos, ela incide ambígua sobre o próprio
mundo do colonizador: “o mundo do colono é um mundo hostil, que rejeita, mas ao mesmo
tempo que dá inveja” (Fanon, 2002, p. 69). Tal ambiguidade, em alguns mestres de capoeira,
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também comparece, imiscuindo admiração e ódio por policiais na cidade de Salvador-BA do
início do século XX (Dias, 2012, citado por Valério, 2014).
Opera neste processo uma luta por distinção social, pré-figurada nas disposições,
habilidades, e sensibilidades que atualizam a estrutura valorativa vigente e dominante desta
competição social (J. Souza, 2015). No limite e não raro, naturaliza-se, dentro e fora das
famílias destas esferas sociais, uma “atitude abertamente instrumental de todos em relação a
todos” (J. Souza, 2015, p. 200). Ressalta-se que, quando cachês, palcos e editais entram em
cena, não raro entre os brincadores, ardilosos usos do outro diante da disputa por um lugar ao
sol, se efetiva. Do mesmo modo pode-se verificar na capoeira de outrora, sempre assombrada
pela falsidade e desconfiança entre camaradas e rivais, ou mesmo entre os capoeiristas da
atualidade (Valério, 2014). Por esta mesma estrutura, também se atualiza “uma prática em
constante reafirmação, um jogo social, cujos participantes são postos à prova a todo o momento
com o fantasma da queda social e da desclassificação sempre à espreita” (J. Souza, 2015, p.
212). Os “fantasmas” da queda e da ascensão sociais são correlatos, recobrindo afetivamente o
horizonte social. Justamente a instrumentalização do outro, que condensa estas duas instâncias:
o sujeito o faz para evitar a queda e conquistar a ascensão, pelas quais uma implica a outra,
sendo possível por exemplo, ao não se ascender socialmente, em contraste com a queda do
outro, ainda assim experimentar-se “por cima”.
Desta forma, o jogo de instrumentalização social de experiências tipo e suas
configurações intersubjetivas, se complexifica e, a instrumentalização competitiva, rivalizante
e egocêntrica típica do colonialismo, se atualiza: o contraste intersubjetivo se dá por meio de
significados e experiências tipo latentes, de si e do outro, pelas quais ambos se autoapreendem
ao apreender um outro, procurando assim erigir suas distinções tendo, como horizonte,
aproximar-se de uma típica ideal de ser, ter e aparecer inatingível, ilusória. Em convergência
com Fanon (2008), nota-se, em diferentes doses, que predomina uma preocupação com a
autovalorização, na qual o outro deve “permitir que eu realize minha segurança subjetiva [...] o
outro entra em cena para fazer figuração. O Herói sou eu. Aplaudam ou critiquem, pouco
importa, eu sou o centro” (p. 176). Fanon (2008), então, prossegue: “se o outro quiser me
perturbar através de seu desejo de valorização (sua ficção), expulso-o sem mais nem menos.
Ele não existe mais” (p. 176). Neste sentido, os sujeitos tendem a desejar impor suas
representações de si, serem “reconhecidos em seu desejo de virilidade. Querem aparecer. Cada
um deles constitui um átomo isolado, árido, cortante; em passarelas bem delimitadas, cada um
deles é. Cada um deles quer ser, quer aparecer” (Fanon, 2008, p. 177). Processo este o qual
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ainda que com desvios particulares em seu sentido, correspondências entre esse processo e os
resultados desta pesquisa podem ser identificados.
Não por acaso, no mundo colonial escravagista de outrora, já se evidencia o negro
colonizado como figura múltipla, plural e reversível em seus atos, posições e funções sociais:
“a desconfiança, as intrigas, as rivalidades e os ciúmes, o jogo movediço das alianças, as tácticas
ambivalentes feitas de cumplicidades, esquemas de toda a espécie e feitio, as condutas de
diferenciação num pano de fundo de posições reversíveis” (Mbembe, 2017, p. 41). Tal
multiplicidade é compatível com um habitus capoeira, pré-reflexivamente múltiplo,
contingente, criativo, moral e politicamente ambíguo, reversível em seus posicionamentos
sociais (Valério, 2014). A malícia, a falsidade e a criatividade revelam-se então, tanto como
forma estratégica de relativizar esta instrumentalização hostil e competitiva como, por outro
lado, de aprofundá-la. Portanto, alinha-se com esta dinâmica estrutural de subjetivação, as
contra-vulnerabilidades, contra-potencialidades e contra-esquecimentos do brincador. Nisto,
pode-se ver que seu paradoxo em ser simultaneamente contra e a favor ao mundo geral, toma
parte na própria estruturação das subjetividades dos brincadores, ao passo que o próprio Estado
e o mercado agem de modo paradoxal, associando necessidades e aviltamentos em uma mesma
passagem social. Tal dinâmica é tematizada por Chauí (2014), que descreve uma “consciência
que opera com paradoxos, porque a realidade é tecida de paradoxos, e que opera
paradoxalmente, porque tecida de saber e não saber simultâneos, marca profunda da
dominação” (Chauí, 2014, p. 147).
Por outro lado, nota-se que tais paradoxos são forjados pelo mundo no plano carnal do
sentir, imagética e afetivamente, mobilizando forças desejantes parcial e contraditoriamente no
sentido de uma determinada realização social real-irreal. Forja-se a perpetuação historial pré
consciente do esquecimento de um desejo mais amplo, em seus registros determinados e
indeterminados – potencialidade existencial – da qual nem mesmo o sujeito poderia ter
consciência de toda a extensão de suas direções. Em simultaneidade com outros desejos, daí
desdobrados em modalidades já conhecidas pelo sujeito, bem como outras no limite
desconhecidas, a história imanente tece seu saber não saber como sentir. Neste último, então,
configura-se, em seus múltiplos entretecimentos retrorreferidos intersubjetivamente, variadas
forças pré conscientes convergentes-divergentes consigo mesmas e com o mundo, variáveis
circunstancialmente. A pessoa então, tanto se aproxima de seus próprios desejos, quanto
também se desvia deles e de si própria na extensão maior de sua biografia. No entretecimento
de retrorreferências atuais – por exemplo diante de um outro em carne e osso dado a mim – e
inatuais – as passagens intersubjetivas que lhe atravessam conferindo-lhe um sentido social e
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historial mais amplo – se manifestam tanto as vias esquecidas quanto as que socialmente se
correspondem e configuram o horizonte em jogo. Desta forma, na manifestação carnal de
representações sociais realizantes às potencialidades que lhe são próprias – sentir desejante –,
pode prevalecer, mais ou menos em primeiro plano à consciência, tal realização e, em seus
planos mais pré conscientes, muito discretamente ou não, a atuação historial de forças contrárias
– contra-esquecidas e contra-potenciais –, constituídas deste mesmo modo e nestes mesmos
planos não intencionais da experiência. Desde os primórdios biográficos de um sujeito,
principalmente quando inscrita em uma vida de urgências e, portanto, habituada a situações de
sobrevivência, a maior clarificação à consciência dos sentidos destas forças, torna-se ainda mais
difícil: pela dinâmica social do roubo do tempo (J. Souza, 2015), não há uma vida favorável
para exames individuais e sociais, das tramas do mundo e da própria existência.
Contudo a vida neste mesmo movimento pode afastar-se, arrastada pelas forças das
urgências constantes, de outras retrorreferências entretecidas neste mesmo desejo um tanto
abandonado, pouco realizado e de modo parcial contra-potencialmente latente. Tanto
conflitantes como não atendidas, sejam elas determinadas ou indeterminadas, tais
retrorreferências potenciais são “deixadas para trás” pelas abdicações sociais, de variadas
formas, na própria realização social parcial ou conflitante de um desejo. Impedidas, violadas
ou negadas, os estilos subjetivos de autoapreensão social que perfazem as formas de relação do
sujeito consigo mesmo e com o mundo, tendem a entretecer um anonimato pessoal-social destas
potências à consciência: uma negação pré-consciente ou inconsciente do sujeito para
determinadas formas de sentir que lhe são próprias. Entretanto e deste modo tal negação
configura um sentir como sensibilidade social atual. As ilusões feitas de carne se manifestam,
portanto, como encruzilhadas nas quais, em seu centros pré-conscientes, não são passíveis de
distinção entre o que, neste, é uma passagem intersubjetiva compatível ou incompatível: as
histórias potenciais esquecidas destas, para falarem com mais força em cada atualidade em um
sentir, por serem impedidas de receberem um nome, intensificam-se em anonimato.
Nestes transcaminhos determinados indeterminados socialmente, nomeados não
nomeados, pelos quais todas as dações intencionais objetivo perceptivas do mundo são
excedidas – ultrapasse – em seus próprios entretecimentos – transpasse –, são produzidas as
imagens sociais em sentir desejante: as ideias forçam, os valores, os objetos sociais, entre
outros, são múltiplos neste plano estrutural pessoal. Estas, de certo, escondem à consciência
todo este entretecimento pois, este último a antecede em sua própria produção produzindo-a.
Na resultante de suas forças subjetivo-mundanas, misturam-se variadas instâncias carnalhistorialmente: é desta mistura que “nascem” os horizontes intencionais como quase imagens
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e imagens tecidas pelo trabalho social das fibras historiais da carne, lugar no qual memória,
percepção e imaginação se transpassam entre si originariamente. As regiões anônimas das
retrorreferencias habitualmente são afastadas de se configurarem nos primeiros planos a
consciência, mas não do plano imanente da própria configuração passiva de seus objetos
intencionais, dados por meio desta emergência de forças sociais sensíveis, inerentes à suas
imagens reais-irreais: diminuídas ou neutralizadas por, ao longo da história e em infindas
repetições de ações deliberadas e não deliberadas – também efetivadas por necessidade de
sobrevivência –, são reforçadas nos entretecimentos múltiplos entre desejo, mundo e
representação social implícitos ao plano consciente, mas como é possível agora evidenciar, não
sem conflitos.
Assim, o desejo em sua dimensão inacabada, indeterminada ou originária, tende a
coincidir com ausência, dor, impedimento e, deste modo, neste contraste de forças entre sua
realização e sua negação, intensificar mais ou menos a segunda em plano consciente. Nos
transpasses memoriais entre estas forças, tanto o inacabado entretece o impulso modificante a
si e ao seu mundo objetiva e socialmente em plano consciente, quanto se perde e retorna
anônimo em plano pré ou inconsciente em um mesmo sentir. Mas por esta última via ser
também saber sem saber, ela não deixa de revelar aí o “intento” de uma contra-história
originária, mesmo que este seja indeterminado, incerto ou por vir como identidade, significação
ou representação: isto porque ela é antes e necessariamente força de transformação de si e do
mundo, não podendo assim estar pré-determinada de antemão em uma origem e destino
objetivos. Em suma, ela é originariamente voltada ao ultrapasse transpasse da existência: as
suas determinações sociais, de modo mínimo ou máximo, são sempre “pressionadas” para uma
modificação não conhecível de antemão. Em cada complexidade historial entretecente
circunstancial e conscientemente de um sentir indivisível, mostra-se agora uma encruzilhada de
inúmeras passagens intersubjetivas, que socialmente tendem a produzir uma resultante entre
suas inúmeras forças.
Este entretecimento invisível de forças, pelo qual a subjetividade habitua-se a realçar o
que a própria sociedade realça dela como realização, transpassadas entre si ao tecerem
representações feitas de carne, se mostram como a estrutura do “toque de Midas”. Este é a
continuidade de uma costura temporal imanente de acontecimentos vividos em suas dinâmicas
retrorreferentes socialmente e seus respectivos sentidos. Simultaneamente eles dispõem de dois
vetores de força intencional carnal: um que age naquilo que lhe é próprio socialmente, o outro
simultaneamente com este, age em sentido contrário ao que lhe é próprio, porém, também
historial e socialmente insuficiente, parcial, violento ou doloroso. Deste modo se perfaz uma
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contra-força para, nestas dimensões socialmente próprias – pois continua sendo a mesma força
social intencional – e impróprias – irredutível, pressionando a sua própria transformação –,
resultar assim um entretecimento pessoal-social complexo – horizonte intencional existencial.
As passagens intersubjetivas formam um tecido afetivo de retrorreferências sociais que,
simultaneamente manifestam uma realização afetiva, mas também insuficiência, incompletude
ou impedimento. Tal contraste entre as forças de realização e não realização, tende socialmente
a privilegiar aquelas, favorecendo o esquecimento destas em seu favor: contra-esquecimento.
Esta mesma incompletude parcial soa com mais força para a consciência enquanto
correspondência intuível socialmente, mas podendo exibir discretos ou evidentes relevos
afetivos conflitantes, no aqui e agora de uma realização mutuamente concordante entre sujeito
e sociedade. Trata-se das entradas-saídas dos diferentes caminhos encruzados, das margens ao
centro destas passagens intersubjetivas interseccionadas, que tendem a ser diminuídas,
esquecidas ou ignoradas por “força social-pessoal maior”, em prol da predominância objetiva
de sua região intersubjetiva e valorativamente concordante com o mundo. Sendo tais
manifestações do sentir, igualmente retrorreferidas socialmente, tal força no sentido da
transformação é simultaneamente voltada para a alteração do mundo e para alteração de si
própria. Entretanto, havendo socialmente uma interdição brutal ou violenta desta por parte
daquele, no limite só há uma única saída: a autoalteração radical e, consequentemente, uma
autodestruição imanente que, assim, alterará toda a realidade-irrealidade social, tal como ela é
dada para o sujeito em jogo. Por outro lado ainda, o quanto que, mesmo minimamente, qualquer
pessoa pré ou mesmo inconscientemente não se autoaltera ou mesmo destrói, ao manifestar-se
na produção de horizontes existenciais e seus modos de agir, ser, perceber e expressar-se,
anonimamente conflitantes e contrários aos que o próprio mundo tece socialmente nestas
mesmas instâncias? Quando que tais horizontes são anonimamente insuportáveis para a própria
subjetividade que socialmente os produz, em suas representações? Contudo e ainda por outra
perspectiva, o quanto que afetos e desejos inacabados, indeterminados por completo, por estas
mesmas vias, não subvertem carnal imageticamente fatos, materialidades, lugares, alteridades,
de modo a liberarem-se, transformando seu mundo, consequentemente a si mesmas? Em outras
palavras, transformam o que nelas mesmas são forças imagéticas efetivas, contra produzindoas.
Neste entretecimento excedente destas forças, quando o mundo as libera acolhendo-as
de modo pedagógico implícito em novas armadilhas – novas representações sociais de suas
identidades, novas visibilidades e seus correlativos espaços sociais concretos –, estas não
passam incólumes: a linha divisória é imprecisa, tênue entre o que corresponde e não
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corresponde à realização destas forças excedentes, desvirtuando tais armadilhas mesmo sem
superá-las, assim como o faz com suas linguagens, representações e espaços. Os
acontecimentos do mundo, suas dimensões culturais e sociais alternativas, periféricas ou
marginais, em suas contingências, tanto reforçam como arruínam, consciente e pré
conscientemente, as suas operatividades aviltantes. Por esta razão, em alguma medida e o
quanto possível, as contra-mundaneidades são simultaneamente marginais e intersticiais, desestruturantes estruturantes. Mesmo que contra parciais, mesmo que contra ilusórias porque
necessariamente contra imagéticas, mesmo que contra atualizando – naturalizando – o mundo
que lhes violenta, ainda assim são contra: voltadas à transformação existencial, à criação e
diferenciação. O contra se revela então como uma mobilização existencial, a partir daquilo que
lhe é próprio e irredutível ao mundo, de forças voltadas para uma resultante social
transformadora, portanto contrária a resultante imposta pelo mundo hegemônico. Esta última,
em grande parte objetivante, conservadora e programadora. É no coração de cada vivente, em
suas solidões e convivências, que o mundo se revela como um campo de batalha, um campo
de mandinga, de armadilhas e soluções sem fim.
5.2

O mundo em contra-criação no terreiro
Como bem descreve Estrada (2015), neste processo social pelo qual as brincadeiras vêm

se manifestando, se dá por uma espécie de “customização”, de uma simplificação ou reificação,
que tem como modo de operação tal seletividade, típica de processos coloniais em toda a sua
extensão histórica (J. Souza, 2015; 2017). Esta produção “sob medida”, para usar o termo de
Estrada (2015), captura aquilo que chamamos aqui de cascas e teorias, enfeitáveis e
reprodutíveis segundo as exigências institucionais mercadológicas estatais: segundo o que, das
brincadeiras, é passível de se reinventar como significado e produto hegemônicos. Processo
este similar ao daquele que, deste mesmo modo, converte a população em produto,
instrumentalizando suas paixões, operando-as com a produção invisível de suas apercepções.
Em outras palavras, são capturadas, produzidas e reduzidas a partir daquilo que necessitam e
realizam às suas maneiras os brincadores: reconhecimento social e melhoramento material da
vida. Mas sabemos que, correlativamente a elas, perdem-se um complexo de saberes,
conhecimentos e práticas existenciais de alcances variados: perdem-se as capacidades de
transfigurar associações, representações, imaginários, pensamentos, corpos e desejos. Em
outras palavras, são as singularidades e suas forças, irredutíveis às disposições duráveis
socialmente produzidas, que sofrem severo golpe em suas potencialidades por estarem sempre,
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ao longo da história, sob instrumentalização reificante. Portanto, assistimos a um processo pelo
qual, em diferentes medidas, o poder continua a encomendar coercitivamente do povo “um
estoque de hábitos motores, de tradições vestimentares, de instituições fragmentadas” (Fanon,
2002, p. 273). Deste modo, a “miséria do povo, opressão nacional e inibição da cultura são uma
só e mesma coisa” (Fanon, 2002, p. 273). De uma perspectiva fenomenológica, pode-se também
compreender este processo como aquele em que a força da cultura, se mostrando como a força
afirmativa do humano, é “ameaçada pelo avanço de propostas outras, como o pragmatismo que
arranca as pessoas de si mesmas e do seu lugar no mundo, encarcerando-as na própria
reatividade” (Leite & Mahfoud, 2018, p. 19)
Contudo, este campo é complexo como foi possível constatar entre forças e contra
forças. Implicando perdas, esquecimentos, abdicações e auto-destruições em cada contracriação do mundo, dentro e fora do terreiro, por outro lado, as brincadeiras implicam também,
embora desproporcional e insuficientemente, ganhos, aberturas e reinvenções sociais. Desta
forma, também evidenciamos tal face desnaturalizante a estas instâncias hegemônicas, seja
dentro ou fora das passarelas, em outros trabalhos sobre as ditas tradicionais manifestações
culturais. Tal agência também se verifica por exemplo, com importantes dimensões
psicológicas terapêuticas, “no fervo da favela, nas vielas, no samba, da sua força de resistência
na capacidade de reinventar a vida num contexto tão desfavorável, permite talvez um
deslocamento no seu olhar sobre seu próprio lugar” (Alvim, 2019, p. 892). Alvim, então,
prossegue, sobre a possibilidade de deslocar os entraves das “fronteiras invisíveis que separam
e categorizam pessoas, objetivando-as e mantendo sua invisibilidade” (Alvim, 2019, p. 893).
Desta forma, a autora também considera: “essa exploração, corporal, artística, expressiva, é
nossa aposta para um tipo de visibilização que seja, simultaneamente, provocada por e
provocadora de gestos criativos e inventivos, na esperança de reinvenção da vida” (Alvim,
2019, p. 893). É justamente esta dinâmica que, paradoxalmente, se realiza nas brincadeiras de
acordo com os resultados obtidos neste trabalho e com outros autores aqui citados. Tal dinâmica
encontra correspondência também com o trabalho já citado à cima (Leite & Mahfoud, 2018)
sobre os desenvolvimentos comunitários, educativos e artísticos não formais de uma região
periférica de Salvador-BA: por meio destes desenvolvimentos, se evidencia a potência já
existente na periferia, reafirmando-a e atualizando-a em um esforço para quebrar relações
pragmáticas comunitariamente desvinculantes e invisibilizantes, almejando assim necessárias
transformações sociais (Leite & Mahfoud, 2018).
Segundo Acselrad (2017), os caboclinhos trabalham as forças sociais da disputa
imprimidas pelo Estado, mas segundo sentidos e critérios próprios, pelos quais alianças e
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rivalidades são feitas e desfeitas em complexa trama social. Neste sentido, se mantém em aberto
diversos circuitos de trocas em táticas de cuidado e sobrevivência, no interior do próprio
carnaval institucionalizado (Acselrad, 2017). Esta forma de penetração simbólica, corporal e
afetiva na estrutura social hegemônica, segundo Sodré (2019), é própria das matrizes culturais
africanas negro brasileiras. Acselrad (2013), também desenvolve a categoria de cuidado como
algo crucial à dinâmica do cavalo marinho, na qual as relações com o brincar e o viver se
equivalem:
A poesia vem do gosto pela vida, da possibilidade que o sujeito tem, ao perceber a fertilidade
ou potencialidade do meio que o cerca, de ser o instrumento do samba. É uma questão de saber
olhar, tratar, cuidar, lidar. É dessa forma que o conhecimento se constrói. (p. 50)

Da parte deste trabalho, em articulação com o trabalho da autora, evidenciamos o
brincar entre as três manifestações culturais aqui tematizadas, como uma tática de cuidado que
tem, em sua estrutura, a exigência da alteridade como transformação, singularização inseparável
dos desafios do brincar: desta forma eles exigem um crescimento mútuos entre os brincadores
e o samba, como atualização e desenvolvimento anti reificante da vida. Este cuidado, muito
corresponde à contra-vulnerabilidade, reunindo o viver e o brincar em um mesmo sentido,
tendencialmente inverso ao socialmente aviltante: “o cuidado é a relação mais criativa que se
pode estabelecer com a vida” (Acselrad, 2013, p. 158).
É neste ponto que, os contrastes intersubjetivos de valorações ficcionais descritos por
Fanon (2002), são desestruturados, mesmo que em parte: o ser e aparecer reificantes e
excludentes ao outro, reposiciona neste caso a alteridade como desafio que tem, como exigência
da aparição da vida de si e do outro em beleza inteligente com respeito, consequentemente do
samba e de sua comunidade. Muniz Sodré (2019) marca bem esta diferença entre formas
políticas de socialização, próprias as culturas de matriz africana: “as diferenças sociais, assim
como as diferenças em geral, não são concebidas em termos de contradição ou conflito. Tratase de uma regra ‘diferencial’ (as diferenças são consideradas e institucionalizadas), mas não
discriminatória ou prioritariamente hierárquica” (Sodré, 2019, p. 90). Em comunidades rurais
negras como as das serras do Caetité-BA, verificam-se práticas políticas lúdico criativas
(Vieira, 2015) com fortes correspondências com as puias em cavalo marinho, com as disputas
poéticas em maracatu rural e, até mesmo, com as dinâmicas da vadiação em capoeira (Valério,
2014). Em linhas gerais, tais práticas envolvem uma “batalha discursiva, cujo efeito pretendido
é o riso compartilhado, que não reputa vencedores e vencidos do combate” (Vieira, 2015, p.
93).
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Tal batalha implica desenvolver um estilo diverso de diálogo, implica uma concepção
de disputa em que, almejar objetivamente eleger perdedores e vencedores, faz a competição
aparecer “como a má forma do antagonismo” (Vieira, 2015, p. 93). Assim, tratando-se das
rivalidades agenciadas em processos de reciprocidade, as brincadeiras não dirigem suas tensões
agonísticas para resoluções definitivas, fazendo “proliferar uma multiplicidade de diferenças
que conjura formas de diferenciação hierárquica, de sobreposição definitiva e de desfecho
violento. Essas disputas em ambientes festivos e criativos dão prova da boa condução dessa
tensão” (Vieira, 2015, p. 116). Do mesmo modo, tendem as tensões agonísticas no brincar ou
vadiar: para o engrandecimento dos folgazões e do samba como um todo: elas não são
reposicionadas como um “faz de conta”, mas sim, realmente perigosa em algum sentido, seja
ele moral, físico ou outro, porém de modo a intensificar uma criatividade que tende para a
desobjetivação da disputa e de seus resultados, mas não para sua simulação fictícia: alegria e
ludicidade não se opõem à seriedade do confronto. Desta forma, a prática hierárquica objetivada
de disputa é frequentemente sinônimo de decréscimo destas práticas e de suas potencialidades.
Neste sentido, elas são também a forma de resistência política e social destas comunidades,
frente as diferentes adversidades: “uma prática criativa no sentido preciso da criação do possível
diante de uma ameaça de captura, de imobilidade e de fechamento” (Vieira, 2015, p. 259).
Portanto, paradoxalmente – pois não exclui ou deixa de atualizar as instrumentalizações
e rivalizações aviltantes–, brincar implica desenvolver artisticamente a existência,
desnaturalizando-a em suas contingências paralisantes, por meio de um cuidado guerreiro, de
um gosto do desafio inseparável da beleza, da criatividade e de certa des-objetividade. Em
outras palavras e em linhas gerais, um processo correspondente ao descoreográfico (Acselrad,
2017), pelo qual podemos observar, junto com a autora, uma descoreografia da guerra: no caso
dos maracatus, na transição do tempo da ignorância para os tempos atuais, do mesmo modo,
desestrutura-se contrariamente ao mundo geral intersubjetividades, afetos e representações
sociais feitas de carne. Estes alinham-se de modo aproximado em sentido elementar e estrutural,
com a dança guerreira dos caboclinhos de Goiana-PE:
ativação de um processo de desnaturalização do que se entende por dança, de quem dança e dos
motivos pelos quais se dança. Um deslocamento de referenciais e sentidos. O reconhecimento
do que não se vê ou não se costuma dar atenção. (Acselrad, 2017, p. 160)

Mas assim como o conceito de Acselrad (2017), o termo “contra”, não necessariamente
é um “anti”, embora, no que se refere a determinadas dimensões sociais, possa se configurar
eventualmente também como oposição. Desta forma, há neste contra antes uma
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“desidentificação dos parâmetros dos moldes sociais hegemônicos” (Acselrad, 2017). Assim, o
quanto possível, permanece “em movimento, independente de forças institucionais, embora
também relacionado a ela. Do que converge divergindo, se ajusta escapando: a dimensão
invisível da dança, sua força ou aquilo que move” (Acselrad, 2017, p. 160). O que foi possível
verificar, em fortes correspondências com este processo descoreográfico é que, as
convergências divergências não se efetivam somente por parte dos brincadores, mas também
por parte do mundo que molda e instrumentaliza seletivamente suas descoreografias: operam
convergências trans-associativas de desejos próprios aos sujeitos, mas os fazendo divergir de si
mesmos para variadas estruturas paradoxais de ilusões feitas de carne. Contudo, nesta mesma
encruzilhada, há de fato estas forças contrárias a tais produções coreográficas do mundo, reconvergindo divergências e re-divergindo convergências socialmente aviltantes. Esta dinâmica
indica uma significativa proximidade, desta forma, com uma forma de passagem
estrategicamente sensível. A sua manifestação, ao nosso ver paradoxal, implica o que
comparece decisivamente na dança e no brincar guerreiros dos caboclinhos: uma lida com
variadas forças mundanas ao se encarar, conciliar diversas e decisivas pressões tanto sociais,
comunitárias, como pessoais, que atravessam não só o ato de dançar, mas o de pesquisar, “onde
sensibilidade e vulnerabilidade conjugam-se com intensidade e poder” (Acselrad, 2019, p. 266).
Neste processo, a força descoreográfica como força da vida, também comparece: como
descreve a autora, na cidade de Goiana-PE, assim como em outras cidades da zona da mata
norte pernambucana, a morte é presente diariamente: “Nova Goiana, bairro onde se concentram
os caboclinhos, é considerado um dos bairros mais pobres e violentos da cidade de Goiana – o
caboclinho enquanto dança de guerra, mobiliza toda uma força que a potência de vida ali pode
representar” (Acselrad, 2017, p. 163). De fato, junto com a autora, é possível compreender este
campo invisível do brincar, como uma complexa encruzilhada do mundo, assim como das
subjetividades que brincam. Evidencia-se no brincar esta força de expansão aguerrida de
subjetividades, algo que, em Lagrou e Gonçalves (2013), aparece como próprio da cultura e da
arte nordestinas. Por um ponto de vista mais amplo, esta expansividade não deixa de ser a
“maneira como os plebeus ou os dominados se apropriam da cultura instituída e das
informações de massa, imprimindo-lhes um sentido inesperado” (Chauí, 2014, p. 43).
Acrescentando-se também aí, que tal sentido inesperado dispõe de uma cartografia contrapotencial que possibilita, informa e movimenta, a cada seu acontecimento concreto, as
estratégias e reflexividades sensíveis dos folgazões.
Neste sentido, Murphy (2008) cogita o brincar cavalo marinho não como mera fuga ou
fonte de consolo, mas como um universo cultural alternativo incipiente, porém ativo
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socialmente. B. Santos (2019) também descreve as culturas populares investidas de
epistemologias alternativas ao colonialismo em diferentes continentes, que igualmente produz,
em níveis simbólicos, políticos e geográficos, solidariedades e operatividades sociais opostas
às do sistema opressor. Marilena Chauí (2014) descreve as extensividades sociais das táticas
populares ao produzir espaços densos e complexos de significados, de laços de solidariedade e
valorização social mútuos não institucionais. Estrada (2015) também descreve complexas
habilidades sociais na lida dos brincadores com variadas instâncias políticas, granjeando
oportunidades dentro do que é disponível pelo sistema, de modo inseparável do processo de
renovação de suas tradições. Garrabé (2010) também destaca no maracatu uma espécie de
democracia, menos hierarquizante socialmente, mais aberta à troca e descomprometida com
valores sociais dominantes. Segundo a autora, estes espaços seriam os que não ocorrem durante
as atividades mais espetacularizadas.
De fato, tais brincadeiras são rebeldes e marginalizadas, mas não são, desta forma,
redutíveis a um conceito de marginalidade que apenas nega o próprio real e sua condição (J.
Souza, 2015). Do mesmo modo, embora a população esteja privada de desenvolver uma série
de sensibilidades e capacidades sociais como concentração entre outras, por outro lado, as
brincadeiras o fazem de modo complexo e intenso, com longos alcances reflexivos, artísticos e
existenciais importantes, sem recair em expressivismos: trata-se de uma tática de
desestruturação das instituições que, como bem descreve J. Souza, falam na interioridade dos
sujeitos: uma voz alternativa des-automatizante, pois des-objetivante por príncipio e da ordem
do trabalho criativo intenso e perspicaz, sobre sutilezas e singularidades.

Sobre estas

potencialidades contra-institucionais das manifestações culturais entendidas como tradicionais:
se na perspectiva de Fanon (2002), “é em torno da luta dos povos que a cultura negro-africana
se adensa e não em torno de cânticos, poemas ou folclore” (p. 270), por outro lado,
identificamos que tal adensamento bélico já é operante, embora de modo diverso em sua lógica
desobjetivante, em corpos que cantam, dançam e confessam suas poesias. Sob esta perspectiva,
embora a cultura tradicional possa ser potencializada politicamente como descreve o autor, esta
já se manifesta, pelo menos no caso das três manifestações culturais aqui tematizadas,
estruturalmente como política. Deste modo, as brincadeiras, embora atualizem diversas
convergências divergências em sentido próprio ao mundo geral, é antes também abertura
operante ao presente e ao futuro como transformação. Elas já são no mínimo potencialmente
aquilo que, para Fanon, parece ocorrer somente após a revolução adentrar no sangue dos
viventes: “o presente não se fecha mais sobre si mesmo. O contador dá novamente liberdade à
sua imaginação, inova, faz obra criadora” (Fanon, 2002, p. 276). As brincadeiras, tal como se
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mostram neste trabalho, já perfazem esta liberdade em ato, em obra criadora, mesmo que
paradoxal e precariamente: podemos então vislumbrar diferentes formas de liberação, retomar
a ideia de aposta no seu potencial reinventivo à vida, também investida de alcances psicológico
terapêuticos (Alvim, 2019). Ou ainda, no campo artístico educativo não formal, “aliar a dupla
tarefa da educação – desenvolvimento das novas gerações e renovação de um mundo comum –
à almejada transformação social por meio da inserção cultural” (Leite & Mahfoud, 2018, p. 21).
À sua maneira, mesmo que com severas limitações e contradições, a vadiação já é,
portanto, a manifestação de uma política pulsante, com sua contra-lógica própria, neste plano,
próxima ao que é a política para Fanon (2002): abrir, reinventar e despertar o espírito, e alma,
uma arte e ciência do terreno da vida concreta, na qual qualquer ação afeta todo o ser da pessoa,
sendo o mundo, o seu “cérebro”. Segundo ele, “é neste nível que se encontram a totalização das
potências e das unidades pensantes, as forças dinâmicas de desenvolvimento e de
aperfeiçoamento, é daí que se opera a fusão das energias e que se inscreve, definitivamente”
(Fanon, 2002, p. 230). Estas manifestações culturais, embora de modo precarizado, já são de
modo incessante, expansivo, comunicativo e multiplicador, aquilo que o autor compreende
como necessidade e projeto reumanizante: “a questão cerebral de toda a humanidade, cujas as
conexões é preciso multiplicar, cujas redes é preciso diversificar, cujas mensagens é preciso
reumanizar” (Fanon, 2002, p. 364). Assim como a política em Fanon, as brincadeiras com suas
capacidades de recordação, lembram-se “a todo o instante, que o verdadeiro salto, consiste em
introduzir a invenção na existência. No mundo em que me encaminho, eu me recrio
continuamente” (Fanon, 2008, p. 189). Neste sentido, ela é o incessante protesto contra a
dominação do homem pelo instrumento (Fanon, 2008), uma força de renovação incansável em
tentar colocar de pé, um ser humano novo (Fanon, 2002).
Do ponto de vista de Mbembe (2017), tal processo de subjetivação, implica um trabalho
forte do sujeito sobre si mesmo, no sentido de projetar-se ao futuro pelo investimento em
determinado desejo, não redutível às necessidades factuais específicas, como diferença e
singularidade. Trabalho este que foi identificado no próprio processo de aprendizado destas
brincadeiras, envolvendo um sentir um tanto a mais orientado intencionalmente ao mundo em
transpasse e ultrapasse. Desta forma, nesta gestação de um ser humano e vida novos em que,
incessantemente, operou e opera nestas manifestações culturais uma potencialidade criadora
(Mbembe, 2017). Esta contudo, advém não só do processo histórico específico, mas de diversas
outras matrizes culturais, como as negro africanas, as quais Muniz Sodré (2019, 2020)
denomina Culturas de Arkhé. Segundo o autor, o conceito de força nestas culturas, em linhas
gerais, é da ordem do acontecimento, corresponde ao próprio ser ou manifestação da pessoa e,
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em plano social, a uma multiplicidade de outras forças que tornam possíveis uma existência
humana, sempre conexas, influentes e agentes entre si. Assim, ser ou força, implicam diversas
capacidades de ser afetado e afetar, perfazendo um poder de autoprodução, realização e
transformação da vida, configurando as relações entre sujeito e objeto, bem como entre sujeitos,
através de uma dinâmica simbólica (Sodré, 2019, 2020). O autor desenvolve então, a
explicitação da Filosofia inerente ao saber pensar, agir, sentir e trabalhar a partir, com e sobre
tais forças, na intensificação de singularidades. A questão é complexa e, podemos alcançar tal
encruzilhada entre aprisionamentos e liberações da vida por exemplo, nas contrapotencialidades, pelas quais desdobram-se humanizações enquanto transformação, porém
atualizando estruturas sociais opressoras. Neste sentido é que se pode observar alternativas de
um trabalho simultaneamente contra e com o passado, como aponta ser necessário Achille
Mbembe (2017).
Estas brincadeiras aparecem provocando a existência por um sentir um tanto a mais que
sabe e não sabe: o jogo ativo passivo de representações carnais, de seus valores e ilusões passam
a, afetivamente, entretecer horizontes intencionais de modo alternativo, dando a ver – e sentir
– em sua dimensão invisível outros caminhos, outras impedidas forças determinadas e
indeterminadas de uma história pessoal, agora passíveis de encontrarem novas passagens
sociais.

Irradia-se socialmente a descoberta de um novo desejo de crucial importância

existencial – acontecimento –, redirecionando a vida na própria transformação da percepção e
reflexividade imagética e simbólica do mundo: pode-se dizer que, o contra-esquecimento,
converte-se ganhando aspectos de um acento socialmente positivo. As representações carnais,
na força social de seus índices de retrorreferência intersubjetiva são desestabilizados,
desvirtuados, transformados de modo um tanto separável – imanente, carnal, representativo – e
inseparável – transcendente factual – do mundo concreto objetivo. Deste modo suas lacunas,
dores e desconhecidos que lhe são estranhamente pertinentes e impertinentes, pelas criações
socialmente alternativas ao mundo, tendem a encontrar lugar intersubjetivo de escuta, de
reflexão, de retrorreferência em relevo principal: não aquela escuta que apenas se dispõe a
acolher histórias e descrições de experiência – embora esta seja de extrema importância –, mas
aquela que se mostra como irradiação alternativa de forças concretas, lançadas à transformação
subjetivo-mundana, donde nascem novas políticas e fantasias historiais em cada corpo que vai:
quando o acontecimento escuta a existência ou, de outro modo, quando a existência escuta a
si mesma: quando as ações, são as palavras poéticas de uma contra-história.
Tresmalhadas em ilusões fático carnais, estas forças não deixam de ser desestabilizadas,
pelos “retornos” dos seus estilos contrários socialmente aviltados e excluídos nesta mesma
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estrutura, coexistindo contrariedade e não contrariedade no relevo de um mesmo sentir, pré e
inconscientemente sensível ao mundo e a si mesmo. Tais forças manifestam-se no limite
perturbadoras: os contra-esquecimentos são contra-potencialidades invertidas, anônimas,
transformadas que, contudo, são sensivelmente forças adversas. Como qualquer contra, elas
são desestruturantes, neste caso podendo chegar a serem no limite destrutivas. Os
acontecimentos imprevisíveis e alternativos ao mundo social normativo, des-invertem as
contra-potencialidades invertidas, ou seja: re-transformam os contra-esquecimentos em contrapotencialidades socialmente operantes em plano imanente transcendente. Assim elas
transformam o corpo em contra-representações sociais, trans-substanciando-os afetiva e
imageticamente de modo liberador, des-estruturador e, assim, renovador. Em suma, elas
pressionam os entretecimentos sociais ao ultrapasse - radicalizando as tendências socialmente
alternativas, implícitas e explícitas intencionalmente -, e ao transpasse expansivo à existência.
Contudo, a pedagogia implícita aí não é completamente anulada e, desta forma podem se
atualizar. Recapturando seletivamente tal transpasse que lhe contrapõe, em novo tecido de
retrorreferências sociais direta ou indiretamente alinhadas ao conjunto total de ideias forças, de
valores e representações, ela se mostra contra-vulnerável à própria contra-vulnerabilidade
social da subjetividade. Novos inimigos sociais surgem entre grupos, invejas, rivalidades,
instrumentalizações entre tantas outras vias de retorno social aviltante, perturbadores às
próprias formas sociais alternativas de realização da vida, segundo novas seletividades. Como
bem nota J. Souza (2015), há sempre um acordo, um aperto de mão sub-reptício pré-consciente,
entre algoz e vítima sociais. Como se diz entre os velhos mestres, a capoeira, é ou está em um
malicioso aperto de mão (Valério, 2014). Este é o entretecimento historial memorial profundo,
repleto de encruzilhadas para além do que a consciência pode apreender sem percorrer seus
variados horizontes, de modo dinâmico entre singulares e diversos acontecimentos vividos, bem
como em variadas retomadas reflexivas, práticas e expressivas dos mesmos. Enfim, tais
entretecimentos inscrevem as disposições sociais com e pelas quais as reflexividades e
estratégias sensíveis operam. Contudo, estando-se em contra-sensibilidade ao mundo e aos
outros, o jogo ganha outras possibilidades em suas voltas do mundo, em sua ciência social do
sentir como ciência social das ações, dos acontecimentos concretos e, portanto, do
imprevisível.
Exatamente por isto, estas estratégias desfrutam de algum alcance para lidar com os
entretecimentos socialmente reificantes, deixando vir, deixando-se ir ativo passivamente para
liberar uma realização não prescrita, necessariamente des-estruturante ao mundo: esta é a
estrutura da experiência, existencialmente compreendida, do aprender a brincar, pelo
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reposicionamento e desenvolvimento alternativo das forças sociais da subjetividade. Mas é
também neste mesmo plano da experiência atual que a pedagogia implícita se esconde e,
paradoxalmente, que a subjetividade sente, conhece, seleciona, se manifesta e age sabendo sem
saber que sabe, não sabendo sem saber que não sabe. As estratégias sensíveis tendem para
uma autoliberação da subjetividade que, até certo ponto, implica uma liberação de dimensões
existenciais socialmente obstruídas. A princípio contudo, no aperto de mão entre cada folgazão,
ou no diálogo entre guiadas de cada um de dois caboclos que se encontram, tal encruzilhada
emerge duplamente favorável desfavorável, convergente divergente. Cada um destes dois
caboclos tem, em suas guiadas, uma duplicação social de suas pontas, uma para o outro e outra
para si mesmo. Elas tendem para o redirecionamento das forças deste perigoso encontro em
sentido criativo, expansivo e mútuo, em que ambos escapariam se surpreendendo consigo
mesmos, livrando-os de suas limitações e diversificando seus poderes no acontecimento de uma
natureza primordial carnal e socialmente movente que ultrapassa transpassa tais limitações:
aqui ganhar ou perder tem importância diminuída pois, o que importa é a abertura dos
horizontes, a transfiguração corporal de imagens e ideias, a descoberta que se pode mais
naquilo, que a brincadeira pode mais: ninguém sabe de tudo, a brincadeira é infinita.
A encruzilhada é, portanto, simultaneamente contra e a favor das pedagogias do mundo
geral, embora como tendência, o sentido contrário a elas prevaleça pressionando-as para uma
transformação criativa. As representações sociais hegemônicas se mostram deste modo
carnalmente cartográficas, pois elas organizam uma economia historial das potencialidades,
contra-potencialidades e contra-esquecimentos. Cartografia esta que este trabalho principia
esboçar, em suas encruzilhadas em que o encontro de forças reverte a tendência de suas
resultantes desumanizantes para as humanizantes: no limite, aquela, em seu fluxo margeante ao
ódio, à inveja, à disputa invariável retroalimentada por sociais ilusões carnais, possui o corpo
projetando o sujeito através de uma experimentação íngreme superestimada de si: quando os
brincadores fecham um caminho radicalmente uns aos outros, tornam-se inimigos ferozes, seja
por um jogo estratégico e ardiloso de instrumentalizações entre eles próprios, seja por um
confronto invariavelmente direto. Por outro lado, estas mesmas forças, diante do desejo de
criatividade, de beleza inteligente e desafio engrandecedor, também são passíveis de serem
reposicionadas pela alegria, pelo prazer, por um sentir um tanto a mais que reinventa a guerra,
tornando contingente o significado de seus resultados, no limite deixando vitória e derrota
perdidos, despossuídos de sentido, diminuídos por algo muito mais além. O sentido da
marginalidade deste desejo não é de apenas apartar-se do mundo social, é antes de contraconquistar o seu centro de modo a transformá-lo o quanto possível, de cooptá-lo e lhe retrucar
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outras lições. A vida se refaz, se reinventa e se potencializa pelos avessos do mundo,
materializados em cada jogo que a reposiciona em suas alteridades, socializações, disputas e
cuidados mútuos. O aperto de mão malicioso, sintetiza bem as encruzilhadas entre tais forças,
quando uma vida é envolvida na vida de alguém, quando os corações como pedras se dão e as
palavras se valem uma a outra em cada jogo.
5.3

A encruzilhada entre o mundo e a arte como irradiação paradoxal de poderes
sociais
Após os primeiros passos dados na compreensão da complexidade social da experiência

vivida destas brincadeiras, é interessante também uma incursão nas suas dimensões históricas.
Os autores articulados aqui, tratam de um período de transição entre o final do século XVIII e
o início do século XX. Portanto, um período de intensa transformação do regime colonial
escravista em diversos continentes, compreendendo transições deste para a abolição da
escravatura e, a partir desta, para o processo de atualização de outras formas de colonialismo.
No caso brasileiro, observam-se historiadores que tematizam a escravidão deste período na
própria Zona da Mata de Pernambuco (Ferreira Filho, 2012; M. Santos, 2015; A. Souza, 2019).
Com eles, foi possível observar alguns indícios interessantes, a respeito de um vínculo mais
profundo do mundo social da época com as histórias das figuras de cavalo marinho. M. Santos
(2015) e A. Souza (2019), por exemplo, embora não tenham esta brincadeira em seus horizontes
de pesquisa e nem mesmo a mencionem em seus trabalhos, descrevem funções sociais próprias
da sociedade escravista desta região, com fortes correspondências com aquelas representadas
por algumas figuras.
A. Souza (2019), por exemplo, descreve casos em que, sujeitos identificados
socialmente como “pardos”, são pegos transitando em cidades com o corpo pintado de branco.
A pintura seria para despistar as autoridades e transitar mais livremente em diferentes lugares,
passando-se assim por uma pessoa branca. Algumas figuras de fato, ao invés de usarem
máscaras de couro ou papel machê, pintam a cara com diferentes tipos de pó branco, como é o
caso da goma por exemplo, derivada da mandioca. Mas não só, A. Souza relata roubos de roupas
como ação crucial para a fuga e disfarce pois, negros libertos, tinham condições um pouco
melhores para se vestir. Segundo o autor, era comum representar nos veículos de comunicação
da época, escravos fugidos com uma sacola de roupas nas costas: esta é outra característica
comum entre algumas figuras de cavalo marinho, destacando-se aí uma possível relação com a
Joana Baia. Sua figura representa uma mulher bem vestida com variadas bijuterias, peças de
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roupas e apetrechos. Porém, no decorrer da trama, um por vez os galantes acusam-na de vestir
itens roubados, reivindicando então a devolução de uma peça de seu traje. Como desfecho,
Joana Baia termina seminua e se retira correndo em disparada. Além disto, grande parte das
figuras são de fato trabalhadores andarilhos: varredores de ruas que cantam as cidades que
limpam, consertadores de motores de engenho que cantam aqueles já visitados na requisição de
seus serviços, valentões que travam batalhas mundo a fora, vaqueiros que vêm do sertão,
viajantes vendedores entre outros. Mas vale destacar dois importantes personagens andarilhos
que carregam suas pequenas mudanças em seus matulões52. Segundo eles, estas não dão “uma
colher de cinza”: Os negros Mateus e Bastião, compreendidos por vezes como libertos ou
fugidos, sempre chegando de um lugar distante para a festa do Capitão.
M. Santos (2015) traz um fato interessante: para reduzir as fugas e roubos nas
plantações, instituiu-se legalmente a exigência da portabilidade de um “passaporte” para negros
transeuntes entre diferentes sítios, fornecido pelos seus senhores. Eram escalados para a vigília
entre estes territórios, outros empregados para fiscalizar as passagens entre suas plantações. A
intenção de tal procedimento, era evitar a circulação de negros fugidos que, por estar nestas
condições não poderiam ter em mãos a autorização de seu senhor. Na ausência da portabilidade
de tal documento, o vigia não poderia permitir ninguém passar. É exatamente este roteiro que
segue uma figura chamada Manda Nega: ele é contratado pelo capitão para tomar conta de seu
sítio e não deixar ninguém “comer” as suas variadas frutas, legumes entre outros. Só poderiam
passar aqueles que tivessem a “catona”, possivelmente o nome popular do passaporte. Ocorre
que nenhum dos que querem passar o possuem e acabam distraindo Manda Nega, ensinando-o
alguma coisa que lhe interesse, ludibriando-o. Desta forma todos acabam passando pelo sítio
do Capitão: a negociação, o engodo e a troca, mais uma vez, são acontecimentos decisivos.
Embora sejam só possibilidades e apesar dos anacronismos, a oralidade guarda em suas poesias
fatos históricos de variadas ordens, entre tantas outras vicissitudes, que parecem ser mesmo
próprias ao universo e época aqui tematizados: um cruzamento entre uma pesquisa rigorosa dos
roteiros, poesias, toadas e loas das figuras de diferentes estilos de cavalo marinho, com estas
dinâmicas sociais deste período escravista pernambucano, seria bastante interessante e de
grande importância. Sobre o maracatu, os caboclos eram andarilhos entre os engenhos: diz-se
com mais frequência entre os mais velhos sobre o ato de brincar carnaval utilizando-se a
expressão ir viajar. Portanto, transitar, dormir, brincar, disputar e se alimentar em diferentes
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secas de bananeira amarradas nas costas próximo aos quadris.
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territórios durante o carnaval, era crucial para o caboclo, uma espécie de peregrinação
aventureira. Sobre a capoeira, não só são abundantes as menções sobre empreitadas andarilhas
em cantigas de domínio público, assim como o são episódios históricos, famosos no imaginário
dos capoeiristas (Valério, 2014).
Por esta razão também perpassamos, nestas seções de caráter histórico, outros autores
que tematizaram outros estados brasileiros neste mesmo período (M. Abreu, 2018; Paiva, 2018;
Parés, 2018; Reis, 2012, 2019). Embora ajam particularidades em cada um destes estudos, em
acordo com seus temas específicos, as convergências com respeito às características gerais da
estrutura social e política da escravidão, para com seus processos de transformação e para com
as formas sociais e culturais nelas operantes, são notáveis. Encontram-se também
convergências interessantes, entre estes trabalhos do campo da história e aqueles de outras áreas
que abordam a escravidão em âmbito nacional (Sodré, 2019; J. Souza, 2017), e internacional
(Fanon, 2002, 2008; Mbembe, 2017). Há também, no contexto de formação do estado moderno
brasileiro, autores que privilegiem as manifestações culturais mais específicas, como
determinadas danças populares, a exemplo de Monteiro (2011). De modo geral, identifica-se
neste período entre os séculos XVII e XIX, um sistema escravagista dotado de lacunas na
estrutura mais ampla da política de repressão dos senhores, tanto nas dimensões geográficas,
quanto nas dimensões sociais mais particulares. Fato este confirmado por todos os historiadores
citados. No caso brasileiro, temos diversos eventos que foram favoráveis para diferentes
práticas de resistência da população negra. Uma, se refere a da modernização da indústria
canavieira e do aparelho estatal brasileiro, que provocou uma fragmentação de poderes sociais
locais em disputas políticas e econômicas entre si (A. Souza, 2019). Mais precisamente, se
complexificou a estrutura familista e patriarcal da sociedade escravista (J. Souza, 2017).
Esta complexificação já se encontrava em curso, a partir das possibilidades da aquisição
da alforria por parte dos negros escravizados, junto ao preâmbulo destas transformações já no
século XVII (Paiva, 2018), se intensificando até a abolição da escravatura no final do século
XIX, a exemplo do caso pernambucano (M. Santos, 2015; A. Souza 2019). É notável nos
trabalhos destes autores que tal complexidade abriu brechas a partir de variadas dimensões da
vida do escravizado e do liberto para ações políticas, sociais e culturais das mais variadas, por
parte da população negra. Ainda segundo estes autores, no caso do liberto esta diversificação é
igualmente operante de modo mais complexo e amplo. Aos olhos de J. Souza (2017), esta
abertura de oportunidades motivou os negros libertos e “pardos”, a diversificarem ao máximo
suas funções laborais e, assim, conquistar uma posição social mais elevada, diferenciando-se
da classe negra escravizada. Embora esta leitura seja muito relevante, a multiplicidade de
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funções laborais não tem a ver única e exclusivamente com um simples desejo de, em sentido
segregador, diferenciar-se social e economicamente daqueles que estariam em posição ainda
mais subalterna. A exemplo dos negros africanos escravizados (Reis, 2012, 2019) ou das
diversas irmandades católicas negras deste período (Monteiro, 2011), havia fortes vontades
políticas organizadas, profundamente relacionadas às matrizes religiosas e culturais africanas.
Na perspectiva de J. Souza (2017), esta oportunidade de ascensão de negros brasileiros,
principalmente aqueles compreendidos como pardos e que eram membros bastardos da família
da casa grande, desfrutando por isto de algumas vantagens, é o “germe” da classe média
brasileira. Embora se concorde com tal leitura há, contudo, no contraste desta com outros
trabalhos de perspectivas teóricas distintas, uma configuração social e cultural mais complexa
deste processo histórico, não redutíveis à interpretação do sociólogo a respeito desta população.
Estes interstícios sociais e econômicos eram efetivos no seio do próprio mundo do trabalho:
havia uma necessidade cada vez mais significativa, na sociedade escravagista, de serviços que
demandavam deslocamentos entre engenhos e cidades, como é o caso pernambucano
oitocentista (M. Santos, 2015; A. Souza, 2019), ou o de outras capitais, entre bairros e regiões
próximas (Reis, 2012, 2019). Serviços estes desprezados pelas camadas sociais dominantes,
entre os quais a população negra ou africana, arcava com os mais penosos e precários (Reis,
2019; J. Souza, 2017). Esta mobilidade do negro lhe conferia oportunidades para conseguir
acumular capital e, ao longo de alguns anos, comprar sua alforria, refazer laços étnicos e sociais,
sendo estes cruciais para a cultura afrodescendente de modo geral (Monteiro, 2011; Reis, 2012,
2019; Sodré, 2019; A. Souza, 2019). No caso do ganho - termo conferido à execução de tais
trabalhos que envolviam lucros financeiros - havia valores fixos cobrados pelo senhor,
correspondentes a cada um de seus produtos vendidos pelo seu escravo (Reis, 2012, 2019; A.
Souza, 2019). Portanto, o que este conseguia por conta própria a mais do que tal valor fixo
cobrado pelo senhor, poderia ser poupado para comprar sua alforria (Reis, 2012, 2019; A.
Souza, 2019). Não raro por isto, os escravos de ganho diversificavam ao máximo suas
habilidades e serviços, inclusive, oferecendo-os paralelamente durante suas viagens e ao que
cumpriam a mando dos senhores (Reis, 2012, 2019; A. Souza, 2019).
Neste sentido as estradas, literalmente, eram uma forma de trânsito entre as malhas do
instituído, pois são inseparáveis das estruturas sociais em seus variados planos. Era possível
neste sentido, ao viajar entre cidades ou bairros, afrouxar a intensa vigília e coerção sociais,
bem como permitir algo que, para os negros, era próprio de suas culturas de origem: elaborar
simbólica, social e politicamente, os mais diversos espaços de trabalho, incluindo aí as próprias
festas e brincadeiras populares em acordo com uma lógica própria (Brusantin, 2011; Monteiro,
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2011; Reis, 2012, 2019; Sodré, 2019; A. Souza, 2019). Destacamos assim, junto a isso, a
estrada, as ruas e as encruzilhadas, algo profundamente crucial nas culturas de matriz africana
(Sodré, 2019, 2020). Esta aparece de modo marcante nestas brincadeiras. Tanto no universo do
trabalho, como no dos caminhos urbanos ou rurais, estas aprofundam-se também, simbólica e
religiosamente, de modo inseparável ao desenvolvimento das práticas sociais e políticas desta
população. Como exemplo temos no caso da zona da mata pernambucana os Calugis:
“organizações onde os homens e mulheres manifestavam sua resistência à escravidão e
estabeleciam seus contatos na hora das fugas, das lutas cotidianas, onde o pertencimento os
dava uma certa ‘liberdade’ e ‘segurança’” (A. Souza, 2019, p. 53). Neste sentido, estes também
diziam respeito às “casas onde escravos e negros livres se reuniam, durante o período da noite
para batucar, dançar e festejar” (A. Souza, 2019, p. 53).
Há também o caso baiano, mais específica e predominantemente o dos africanos: os
cantos ou juntas em Salvador-BA, locais sagrados pela perspectiva das entidades das
encruzilhadas: “ao se organizarem em cantos e juntas de alforria, e ao imprimirem à execução
das tarefas uma lógica cultural própria, os africanos compreenderam que podiam influenciar
nas operações diárias do sistema” (Reis, 2012, p. 386). As mencionadas juntas de alforria
estavam, segundo o autor, articuladas aos cantos, como uma espécie de sistema bancário de
acúmulo de capital para a compra de alforrias. Esta dimensão geográfica das espacialidades
lacunares ao sistema colonial que, embora exercesse intensa vigília e domínio sobre a vida do
negro, foram cruciais para sua formação cultural e social (Mbembe, 2017; Monteiro, 2011;
Reis, 2019; Sodré, 2019). Deste modo, era nos cantos por exemplo, que as canções
improvisadas dos ganhadores, além de aliviar o fardo do trabalho pesado, “aliviavam acima de
tudo o espírito, permitindo prosseguir, afirmar sua humanidade, não desesperar” (Reis, 2019,
p. 76). O autor também afirma que as manifestações artísticas colaboravam para a manutenção
da estrutura comunitária e, a exemplo da música, “entendê-la como expressão de felicidade ou
acomodação é ficar na superfície de um fenômeno profundo” (Reis, 2019, p. 76).
Estes locais assim como os atos sociais e políticos, não raro, eram praticados durante os
próprios fazeres artísticos e religiosos, mostrando-se, estas últimas, múltiplas em seus sentidos
de prática. Isto aparece por exemplo, nas “canções do povo negro” durante o período escravista,
as quais “fizeram parte das políticas de controle e repressão dos senhores, das autoridades
policiais e religiosas; por outro, das estratégias de resistência, negociação e ação política dos
escravizados” (M. Abreu, 2018, p. 131). Nesta zona ambígua é que eram possíveis as formas
dos negros não permitirem sua reificação durante o trabalho, conforme aparece também nas
experiências histórias do tempo da escravidão contadas pelos folgazões. Neste sentido a
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ambiguidade social, política, religiosa e identitária, inseparáveis das práticas culturais negras
deste período, são sistemas de defesa contra a violência, a desqualificação valorativa, entre
outros (Monteiro, 2011). No caso pernambucano oitocentista, este tecido social de fugas,
ganhos, roubos, revoltas, negociações e práticas artísticas, dão a ver um conjunto não polarizado
de práticas de resistência (A. Souza, 2019). Há ainda outra figura importante no caso
pernambucano, dúbia por poder ser tanto perigosa como caminho para uma fuga ou acesso a
um senhor de engenho “melhor”: o acoitador ou ladrão de escravos (A. Souza, 2019). Este,
segundo o autor, embora de modo geral fosse um problema para as autoridades por favorecer
fugas, por outro podia ser também aliciado a serviço de um senhor para que obtivesse um
escravo pertencente a outro. Além disto um acoitador também poderia capturar um negro liberto
e reduzi-lo à escravidão novamente (A. Souza, 2019). Ser roubado poderia ser tanto uma
vantagem como uma desvantagem e, as seduções, negociações entre estas tramas, eram
complexas: os acoitadores poderiam fazer promessas de fuga ou ida para um engenho “melhor”,
de modo enganoso (A. Souza, 2019). Vale ressaltar também que, tal função foi muito
requisitada devido a cada vez menor disponibilidade de escravos, junto ao intenso tráfico
interprovincial dos mesmos (A. Souza, 2019). Torna-se tentador especular, no acoitador, em
sua função de acobertar, transportar ou roubar escravos, alguma relação com a figura do
Ambrósio: ele vem vendendo todas estas figuras ao Capitão, em sua maioria trabalhadores
andarilhos, que segundo muitos mestres de cavalo marinho, eram negros escravizados. O
Capitão por sua vez também parece indicar na sua relação com os galantes que seriam, em
diferentes versões relatadas por alguns mestres, ou a sua família, ou seu exército ou ambos, a
própria estrutura familista e patriarcal típica da escravidão brasileira, compreendida por J.
Souza (2017).
No campo de outras danças populares afro brasileiras e das irmandades católicas das
quais faziam parte, Monteiro (2011) também as concebe em seu processo histórico no qual,
suas dimensões políticas, sociais e corporais são dinamicamente interligadas. Segundo a autora,
diversas festas e danças populares em diferentes regiões, atuavam entre alternâncias de
paradigmas políticos, alianças conflituosas e contraditórias com o poder dominante. Desta
forma, elas ocupavam um lugar de múltiplas mediações entre diferentes repertórios simbólicos,
não sendo, portanto, redutíveis às posições ideológicas polarizadas (Monteiro, 2011). Neste
sentido, a autora destaca as festas e danças populares como uma forma de negociação e
produção de espaços do povo negro em planos sociais, segundo os próprios moldes coloniais,
porém voltados aos seus propósitos políticos e religiosos particulares. Segundo a autora, estes
operam por meio do acordo como forma de resistência ambígua, dificultando avaliar as
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irmandades por uma perspectiva dualista: se progressistas, revolucionárias ou reacionárias.
Entretanto é evidente que elas sejam constituídas por variadas “correlações de força, cuja a
resultante está longe de ser predeterminada” (Monteiro, 2011)53.
Sobre a dinâmica dos cantos, há este mesmo entrecruzamento complexo de rivalidades
e convergências: “a competição havia, e até mesmo o conflito, mas grupos islâmicos, casas de
candomblé e irmandades católicas funcionaram sobretudo como espaços de aglutinação, não de
enfrentamento entre os filhos da África” (Reis, 2019, p. 71). Nestes espaços simultaneamente
artísticos, religiosos e políticos, por meio de jogos, cantos, cultos entre outros, os ganhadores
“aperfeiçoavam suas estratégias de negociação, resiliências cotidianas e, em alguns casos – por
exemplo, de alguns grupos islâmicos –, decidiram romper com o cotidiano por meio da
insurreição” (Reis, 2019, p. 71). O autor também reafirma como “total a percepção que tinha o
escravo da contabilidade do ganho, inclusive do grau de sua exploração, mas também das
vantagens envolvidas” (Reis, 2019, p. 72-73). No caso da zona da mata norte pernambucana,
entre as complexas tramas de negociações próprias ao ganho, “os cativos sabiam o que queriam
e como cobrar” (A. Souza, 2019, p. 19). Por meio de todo este arco de ações, de tramas e
tessituras, que “não somente os senhores reconheciam os valores dos cativos, mas estes também
sabiam que tinham um determinado valor: simbólico e econômico” (A. Souza, 2019, p. 120).
Por outro lado, Reis (2019) pondera em outros momentos: “não que a nação africana estivesse
unida em todas as frentes, porque as desigualdades, a competição, a tensão e o conflito internos
rondavam seus membros. Solidariedades e disputas conviviam lado a lado” (p. 69). A
encruzilhada se mostra novamente como sistema de defesa, como segredo, mas paradoxalmente
como o coração do toque da já citada pedagogia implícita colonial. Mais ainda, cada relação
social era perigosa ou vantajosamente múltipla quanto às oportunidades objetivas de fuga,
negociação ou comércio. Este segredo, olhando-o pela perspectiva de Fanon (2002), implica
saber e não saber e, assim, decifrar o incerto: o negro, em variados contextos e épocas coloniais,
de diferentes formas devido ao racismo socialmente estruturante “vive em estado de alerta a
decifrar os signos do mundo, e nunca sabe ou não se passou do limite” (p. 70). Isto ressoa
estruturalmente com os resultados sobre as malícias do mundo, na qual o vivente chega sempre
atento, olhando e conhecendo para não fazer coisas erradas, para não ser atingido por algum
perigo tresmalhado, seja nas relações sociais, seja nos canaviais.
O mundo é, portanto, o lugar das suas mais variadas manifestações, de seus mais
variados acontecimentos concretos: as lâminas cortantes das alteridades, estão sempre afiadas.
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Deste modo, se além dos “bons serviços prestados, obediência e fidelidade, submissão, mas
também sedução, afeto e confiança mútua foram aspectos valorizados no cotidiano escravista
urbano e resultaram em ‘concessões’” (Paiva, 2018, p. 94); por outro lado esta mesma passagem
é sempre não só severo perigo e risco, mas implica variadas formas de violência. Tal dinâmica
social tem implicações existenciais e psicanalíticas gravíssimas, conforme apenas abordamos
de modo ainda preliminar em seção anterior, mas que, com as obras de Fanon (2002, 2008) e
Mbembe (2017), torna-se possível ir mais a fundo nas suas compreensões. Em todo caso, nos
deparamos com as manifestações historiais deste jogo próprio dos entretecimentos
intersubjetivos simultaneamente potenciais e violentos à vida, de seus posicionamentos e
reposicionamentos encruzilhados, circunstancialmente variáveis em suas múltiplas correlações
de força.
Assim, em meio à instrumentalização social de paixões e dos outros na lógica “todos
contra todos”, há tal interpenetração de forças sociais contrárias ao colonizado, nas suas
próprias forças contrárias ao colonizador: “O colonialismo não se contenta em constatar a
existência de tribos, ele as reforça, as diferencia. O sistema colonial alimenta as chefias
tradicionais e reativa as velhas confrarias de religiosos” (Fanon, 2002, p. 112).
Simultaneamente o negro se esforça e se orienta para desviar o sentido desta agência, o quanto
possível, em direção à vida como nova espacialização do mundo. Evidencia-se sem dúvida,
como se evidenciou nas agências do coronel que, sobre a “agressividade sedimentada nos seus
músculos, o colonizado vai manifestá-la primeiro contra os seus” (Fanon, 2002, p. 69). Por
outro lado, também se evidenciam desvios, desobjetivações, contra-vulnerabilidades e contrapotencialidades desta força agressiva, por parte dos brincadores: “aprende a brincar!! Você é
como um irmão meu!” O brincar então se revela desde suas motivações imanentes e passivas
que, contudo, como bem nota Brudzińska (2020), tem papel ativo na configuração da própria
atividade voluntária do sujeito, atingido então por forças motivacionais conflitantes entre si,
inerentes a uma intencionalidade prática. Esta última, neste contexto e implicada a tais
dinâmicas sociais, torna-se ainda mais complexa em tal entretecimento motivacional.
Este acontecimento existencial é, necessariamente, um complexo de passagens
intersubjetivas inatuais e atuais, portanto efetiva concretude social de alteridades, em processo
tanto em sentido biográfico quando no circunstancial. Deste modo, retornando aos cantos dos
ganhadores, as formações de identidade são sempre constituídas por contrastes intersubjetivos
concordantes-conflitantes, sempre em processo de trocas e transformações: “um conjunto de
sociabilidades em que dimensões étnicas, de classe, gênero e territorialidade convergiam, se
entrelaçavam, transformavam; um ambiente em que diferentes culturas dialogavam e visões de
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mundo eram compartilhadas” (Reis, 2019, p. 86). Em linhas gerais e neste mesmo sentido, é
que se configura o conceito de nação, presente em diferentes manifestações político culturais
negro brasileiras (Monteiro, 2011). Assim, formações de identidades e, consequentemente, de
subjetividades, resultam “de estratégias políticas para proteger e fazer avançar o grupo, a
despeito de suas diferenças internas, e busca se representar por um complexo sistema cultural,
uma comunidade de sentidos” (Reis, 2019, p. 69).
Novamente nos deparamos, entre variados campos e períodos histórico sociais, “dentro
e fora” das diversas manifestações culturais, com este redirecionamento ativo passivo dos
conflitos e das diferenças, pelos quais as tensões do antagonismo são direcionadas para a
criação e desenvolvimento social da existência: a comunidade de sentidos, como Reis (2019)
descreve, se dá em processo de transformação e trocas entre diferenças étnicas, culturais e
sociais, em algum nível agonísticas. Assim este “entrecruzamento das diferenças e a
aproximação dos contrários não produziram uma síntese histórica da dissolução das diferenças,
mas um jogo de contatos, com vistas à preservação de um patrimônio comum na origem”
(Sodré, 2019, p. 59). Porém e de fato, não há outro caminho a não ser percorrer este ir e vir
destas múltiplas possibilidades estruturalmente simultâneas pois, tal jogo de contatos, tal
redirecionamento do antagonismo, é sempre vulnerável à emergência aviltante ou mortífera,
das malícias do mundo latentes em cada alteridade, bem como na própria subjetividade de um
si mesmo diante delas. Como confirma Sodré (2019, 2020), tanto a preservação como a
diferença, a troca e a transformação não colidem entre si, mas se potencializam e, este processo,
se manifesta antes de tudo como força, também como um complexo delas simultaneamente
pessoais, sociais e ancestrais. Neste sentido, entre ultrapasses e transpasses, paradoxalmente
elas mesmas não poderiam passar incólumes neste mundo colonial, de instrumentalizações-desinstrumentalizações.
Assim como é o caso da capoeira e das outras brincadeiras aqui tematizadas, esta
comunidade de sentidos, este patrimônio de origem, está em transformação e mudança, dando
a ver por outro lado uma forma fundamental de tal transformação des-estruturante ou desinstrumentalizante. Do mesmo modo também, preservação em plano mais originário de formas
existenciais próprias à capoeira e suas transformações não se opõe, mas sim renascem em
dinâmica re-originária, simultaneamente permanente e diferenciada de si mesma (Valério,
2014). Contudo, no caso particular das religiões de matriz africana, isto pode ser observado de
outra forma em acordo com suas particularidades, conforme aponta Sodré (2019, 2020). Mas
em todo este arco cultural negro brasileiro, evidencia-se uma complexa produção de um espaço
contra-potencial: no transpasse destes variados níveis de diferentes territórios e relações
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sociais, manifesta-se uma contra-mundaneidade perigosa, mas expansiva como tendência,
efetiva no próprio tecido do mundo colonial para influenciar ou desestruturar suas agências
desumanizantes. Ela corresponde então, em linhas gerais, ao que Muniz Sodré designa como
próprio à forma de operar socialmente das matrizes africanas: Um “contra lugar” de “elaboração
de identidade grupal e de penetração em espaços intersticiais do bloco dirigente” (Sodré, 2019,
p. 105). Com Monteiro (2011), evidencia-se que a complexa trama de alianças, revela uma
profunda e ativa inserção negra na sociedade colonial, paradoxal, mas organizada.
Evidenciamos então que todo este jogo simbólico político de produção, deslocamentos
e reposicionamentos de espaços, é próprio ao exercício das artes negras no mundo colonial.
Estas possibilitavam a expansão de espaços intersubjetivos simbolicamente. O negro pode
então interpretar “alguém diferente (o senhor) e, por aí, recuperar uma fruição do mundo que
lhe tinha sido expropriada. Nesse momento, a invenção é contínua, o empenho coletivo vai no
sentido de seduzir o espectador” (Sodré, 2019, p. 129). Exatamente esta forma estrutural afetivo
intersubjetiva de prática do brincar, que evidenciamos aqui: des-instrumentalizar, indeterminar
o mundo-terreiro, a partir de suas potencialidades singulares, suas diferenças ou inacabamentos
sutis ou discrepantes, passa necessariamente pela retomada daquilo que de um vivente é
retirado, diminuído, reprimido ou impedido. A retomada é deste modo uma abertura imanente
transcendente de possibilidades, uma pluralização de rotas existenciais (Valério, 2014),
consequentemente uma produção subjetivo alternativa socialmente: um desenvolvimento
expansivo à vida. Sodré (2019) ressalta também que, neste processo, “o jogo mimético é, assim,
um forte indutor de representações em que se espelha uma cultura voltada para a elaboração de
uma nova identidade grupal através de um contrainvestimento pulsional, energético no espaço
social” (p. 129). Este contrainvestimento é para o autor, conforme já citamos, da ordem de um
sentir como força, ela mesma manifestação do ser pessoal e comunitário. Assim como a força
descrita neste trabalho, trata-se de uma manifestação da ordem de um sentir como
acontecimento e, portanto, de nossa perspectiva, como margem ou potência.
Achille Mbembe (2017), a respeito deste contrainvestimento mimético, nos fornece
também uma leitura das culturas africanas neste sentido, o que converge com esta ideia de uma
estrutura margeante da manifestação, tanto das identidades quanto das brincadeiras e de suas
formas de atuação política e social. Neste sentido, através de suas considerações, não é algo
redutível às condições políticas e sociais coloniais
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mais do que pelo rigor crítico, a história cultural do islão em África será, de uma à outra ponta,
marcada por um extraordinário poder de imitação e um dom fora de série para produzir
semelhanças a partir de diferentes sinais e linguagens. (p. 175)

Evidenciamos que o brincar envolve a des-objetivação ou des-instrumentalização de
variadas operações sociais desumanizantes e, assim, produzir diferenças a partir destas
semelhanças, não apenas estéticas e simbólicas, mas social e politicamente concretas. Nota-se
que tanto nas canções quanto nestas artes do espetáculo, não raro ocorridas em diversas
situações dentro e fora do trabalho, favorecem tal contrainvestimento ou, do mesmo modo, tal
contra-potencialidade socialmente em algum nível transformadora: elas dão a ver “o real como
um conjunto multifacetado de implicações e ressonâncias. Tudo isso é capaz de suscitar
comunhão e júbilo coletivos, que geram sentimentos de triunfo e dignidade para o oprimido”
(Sodré, 2019, p. 129). Segundo o autor, a sedução e a representação simbólicas, são esta forma
de contra espaço intensificador de forças pessoais, bem como formas de tomar parte ativa na
produção do próprio real e de suas possibilidades concretas. A exemplo do caso das danças dos
reinados negros e das irmandades católicas do Brasil colonial, as quais conjuravam forças
religiosas e sociais, manejando assim as diversas instâncias simbólicas do mundo em que
viviam (Monteiro, 2011).
Tal ato é, conforme aponta Reis (2019), humanizante pois, os negros: “não se
permitiram uma coisificação subjetiva, como se o “tempo do senhor” – isto é, o tempo do
trabalho – fosse um momento de absoluto controle senhorial, intervalo temporal sem qualquer
significação escrava ou africana” (p. 72). Do mesmo modo ocorre nas passarelas e em outros
espaços de diferentes brincadeiras, como visto em seção anterior. Assim, o canto durante o
trabalho escravo por exemplo - o negro cantando e gritando loa -, ao se rebelar com alegria
contra a violência que sofre, não indicava que os negros africanos eram “felizes, escravos cegos
à sua situação de explorados ou libertos alheios a humilhações. Na verdade, essa atitude diante
do trabalho servia tanto para espantar a tristeza da vida como para estabelecer limites à
exploração” (Reis, 2012, p. 358). Identificamos também não somente isto, mas com isto, manter
uma sensibilidade existencial sã, simultaneamente sonhadora e rente aos fatos como potência,
portanto necessariamente sensível às suas possibilidades e suas manifestações inalienáveis,
indicativas do valor de sua vida, para lá daquele socialmente informado pelo mundo.
Além deste ser um ato político de variadas dimensões, estas manifestações se mostram
como orientações contra-potenciais que, pela perspectiva de Muniz Sodré, é algo próprio das
matrizes culturais africanas, designado pelo autor como alacridade: “a experiência da
alacridade leva a um estado de si mesmo livre, superando a infelicidade trágica, mas sem nega-
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la” (Sodré, 2020, p. 153). Trata-se de uma prática que corresponde de modo significativo a
contra potencialidade simultaneamente lúdica, artística, social e política pois, de fato, ela
envolve forças vitais e uma regência de sentimentos
resultante de um dinamismo (garantido pelo axé) em que a linguagem é indissociavelmente
semântica, afetiva e cósmica. Ou seja, cada palavra, cada som e cada gesto carregam não apenas
as convenções da língua, mas também toda a Arkhé do grupo. (Sodré, 2020, p. 153)

Por outro lado, embora Sodré (2019) afirme que a alacridade não tem a ver com qualquer
nacionalismo nostálgico, de fato há, na nacionalidade alternativa, uma certa ideia e sentimento
de raça, situando a sua alacridade em zona ambígua, evocando, portanto, a necessidade de um
trabalho crítico sobre o passado e a memória coloniais que, segundo Mbembe (2017), carregam
potenciais desumanizantes. Por outro lado e junto a isso, Monteiro (2011) compreende nas
culturas negro brasileiras, um sentir-se brasileiro alternativo e duplamente periférico, mas como
bem observa a autora, não nativista, mas plural em suas articulações étnicas africanas
representadas pelas nações.
Desta forma o corpo e a dança negro brasileiros são, necessariamente, politicamente
espacializantes: “um jogo de descentramento, uma reelaboração simbólica do espaço” (Sodré,
2019, p. 125). Esta reelaboração simbólica descentralizante, neste contexto, exerce uma
alteração da percepção daquele que dança, simultaneamente sobre o espaço e sobre si, mas de
modo a produzir alterações sociais concretas em ambos pois, ao seduzir, distrair ou enganar os
outros, produz intersubjetivamente acontecimentos alternativos: ao movimentar-se neste espaço
social, o negro desvia a desumanização que o olhar alheio lhe confere: a contra-vulnerabilidade
agora se mostra com ainda mais precisão pois, de fato, ela envolve uma sedução socialmente
criativa. Tal encruzilhada de passagens intersubjetivas paradoxais se mostra então, em uma
encruzilhada entre seduções alienantes e pedagógicas coloniais, e seduções contra-vulneráveis.
Não mais desta forma pelo menos em parte, a pessoa negra se percebe “como puro escravo e
refaz o espaço circundante nos termos de uma outra orientação, que tem a ver com um sistema
simbólico diferente do manejado pelo senhor e que rompe limites fixados pela territorialização
dominante” (Sodré, 2019, p. 125). Assim, as manifestações artísticas e religiosas da colônia
representam “muitas vezes, a derradeira fortaleza contra as forças de desumanização e de morte.
Esta dupla criação marcou profundamente a práxis política” (Mbembe, 2017, p. 290). Podemos
também dizer: não só uma fortaleza, mas um movimento, uma criação não só de representações
alternativas imagético-carnais – a fantasia como ouro do passado que engrandece o negro ao
representar o engrandecimento da nação proporcionada por ele –, mas de, paradoxalmente
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através delas e com elas, penetração política e social concretas, contrariamente criativas às
operatividades coloniais. A exemplo, podemos citar as performances musicais de uma mulher
negra na zona da mata norte pernambucana oitocentista:
Anna fugiu em 1859 da casa de seu senhor no Monteiro, levando bastante roupa, para junto de
um preto de seu conhecimento em Beberibe. Poderia ela, segundo seu senhor, enganar os
apreensores com suas cantigas, sendo muito “fina” neste assunto. (A. Souza, 2019, p. 52)

Entretanto todas elas passam, necessariamente, por atos de liberação e desenvolvimento
da existência, assim como já se evidenciou no habitus capoeira (Valério, 2014). Pressionado
contra todas as paredes sociais do mundo: “intensificação africana através de uma intensificação
marginal. Entre margens o capoeira flui quando as paredes adversas lhe comprimem, se torna
nuvem ou fluido movido por esta força mágica que tem” (Valério, 2014, p. 240). Tal
acontecimento da subjetividade diversificante às possibilidades do mundo, “pluralizou
caminhos e conexões de sentido e forças, transformando para atender necessidades profundas,
uma conexão com o que, mais adiante, produz uma ambiguidade presente no corpo do capoeira,
em suas ações, marca maior de seus movimentos” (Valério, 2014, p. 237).
Nota-se então que, as manifestações culturais são, historicamente, pontos de irradiação
e movimentação convergentes divergentes de dimensões simbólicas, comunitárias, étnicas,
políticas e financeiras, não completamente conhecíveis e controláveis pelos senhores brancos
(Monteiro, 2011; Reis, 2019; Sodré, 2019). Manifestam-se os primeiros traços da cartografia
de um jogo estratégico de liberações humanizantes – contra-sensibilidade existencial –,
inseparáveis das movimentações concretas e alternativas do mundo – novas aberturas de
espaços sociais –, consequentemente de sua reinvenção – contra-criatividade. A manifestação
anti-reificante múltipla das práticas culturais, é a manifestação de sua política, de sua forma
social, territorial e afetiva. O realce potencial das danças, lutas e artes, não é mera coloração
afetiva, é um afeto inseparável de uma ação reflexiva, cororal e política concreta e do seu
correlato acontecimento diferencial do mundo objetivo: as afetividades e inter afetividades são
um conjunto de forças entretecentes, assim como os símbolos e as manifestações artísticas e
religiosas: como bem observa Sodré (2020) a exemplo das religiões de matriz africana, estas
envolvem complexos sincretismos de afetos que, por sua vez são força, potência ou axé. Assim,
escravos e alforriados eram socialmente reconhecidos por serem dotados de grande tato
comercial, prosistas, inteligentes e também astuciosos (A. Souza, 2019), tal como são, em certo
sentido, os brincadores.
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5.4

A infrapolítica das viagens
Neste período entre o final do século XVII e início do século XX, principalmente no

caso pernambucano, há outro elemento importante: a dimensão política das viagens dos
trabalhadores de ganho e das fugas. Estas envolviam potencializar as buscas por adquirir,
manter ou retomar vínculos sociais negro africanos, prejudicados ou perdidos durante o
processo colonial. A necessidade de pertença era tão forte quanto a necessidade de fugir para
esta população, tanto por uma fuga desprovida de uma rede social de apoio ser demasiado
vulnerável e perigosa, quanto pela importância cultural e religiosa de origem de tal rede (Paiva,
2018; M. Santos; 2015; A. Souza, 2019). Como vimos, este quadro de transição político
econômica entre períodos, com suas variadas mudanças históricas, favoreceu a proliferação de
brechas em velhos mecanismos de repressão e controle, agora passíveis de serem influenciados
pela população negra (A. Souza, 2019; J. Souza, 2017). O mundo colonial brasileiro desta
época, segundo estes autores, assim como em outros continentes, é dos mais instáveis, incertos
e contingentes (Mbembe, 2017; A. Souza, 2019). Os laços sociais eram dispersos entre
diferentes regiões, seja pela fragmentação e ruptura de sociedades africanas ocasionado pelo
tráfico e venda de escravos, seja pela contingência social típica deste período.
Desta forma, há uma intensa produção de malhas sociais alternativas ao mundo dos
senhores brancos, porém de modo penetrante às mesmas, por parte das pessoas negras. Assim,
familiares, parceiros entre outros “forneciam uma ampla malha de relações que fortaleciam a
fuga, demarcando os espaços pelos quais poderia estar se mantendo escondido do seu senhor.
Não tão escondido, pois até trabalhando na cidade estava” (A. Souza, 2019, p. 51). Por isto, o
termo ser conhecido não era necessariamente uma desvantagem, pois exatamente por meio
deste conhecimento com e pelos outros, que se poderia socialmente abrir espaços-tempo de
maior liberdade e autonomia (Paiva, 2018; A. Souza, 2019). Do mesmo modo e guardadas as
devidas proporções, bem como as diferenças de contexto, as passagens intersubjetivas da
própria entrevista, assim como das mais variadas relações entre brincadores, se mostram no
mesmo sentido de abrir o mundo para novas redes de sociabilidade favoráveis à vida. Por outro
lado, este ser conhecido do mundo colonial é duplo ou mesmo múltiplo socialmente, pois podiase tratar, a depender da trama em questão, de simultaneamente ser conhecido e não conhecido:
diante de uma autoridade se poderia o ser por uma identidade fictícia e, diante de alguém mais
próximo e de confiança, pela identidade própria às redes sociais negras (Paiva, 2018; A. Souza,
2019).
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A já mencionada sacola de pano cheia de roupas roubadas, portada pelos negros
alforriados ou fugidos na zona da mata norte pernambucana, segundo A. Souza (2019), tinha
forte relação com esta rede. Assim, em muitos casos o roubo de roupas era crucial para disfarces
e negociações das mais diversas: “roubar roupas, andar calçado, cortar o cabelo, trocar de nome,
intitular-se forro, eram algumas das estratégias cotidianas para não chamarem tanta atenção e
parecerem aos olhos da sociedade que realmente eram o que diziam ser” (A. Souza, 2019, p.
70). Deste modo o autor também levanta a possibilidade da importância de dimensões
psicológicas do roubo e do disfarce, para o negro da época: “a mudança de nome ainda poderia
ser psicologicamente muito importante, na medida em que o cativo assumia para si uma
identidade que os seus senhores procuravam talhar ou impor” (A. Souza, 2019, p. 70). Deste
modo, “a mudança de nome, além de servir para proteção, servia como uma medida
autoafirmativa da humanidade destes cativos. Impunha uma identidade própria, cunhada pelo
fugitivo, afastando-os também assim do estigma de coisa” (A. Souza, 2019, p. 67). A
instabilidade e o perigo novamente se mostram como dúbias ou até múltiplas, assim como o
são grande parte de seus sujeitos: “caçador de clandestinos e de fugitivos, capataz e ajudante de
capataz, escravo artesão, intendente, doméstico, cozinheiro, liberto mantendo-se submisso, e,
ocasionalmente, guerreiro. Os estatutos estão longe de ser estáveis” (Mbembe, 2017, p. 40).
Como bem observa Monteiro (2011), a ressocialização do negro no mundo colonial é ambígua,
pois simultaneamente reforça este último e abre espaço às humanizações que lhes são
contrárias.
Nesta passagem novamente comparecem as fugas e as estradas, que são múltiplas em
suas possibilidades, implicações e sentidos: lugar de identidades reversíveis, de perigo e
vulnerabilidade, de vantagem, de fortalecimento reinventivo de uma pertença identitária, bem
como de ausência destas. Em suma, assim como a própria identidade seu tecido social de
relações, a estrada é um dos lugares onde a pessoa as movimenta ao ser movimentada por
inúmeras correlações de força, intuídas como certas ou possíveis, favoráveis ou desfavoráveis.
Neste sentido estas viagens em fuga, trabalho ou ambos, distendidas no tempo, eram formas de
relação com o poder, de “influenciar” o mundo para que este retornasse com novas
oportunidades: havendo sucesso em tal retorno e sabendo-se aproveitá-lo, simultaneamente se
confirmam e se expandem o poder de negociação com os senhores, e a apercepção do sujeito
sobre si como capaz de alterar o mundo ao seu favor. Portanto, pelas fugas, assim como pelos
furtos, roubos, negociações prosistas e performances artísticas, se fazia, por força, o próprio
senhor reconhecer “as características e a humanidade que procuravam negar aos outros” (A.
Souza, 2019, p. 18). No caso do negro pernambucano do período, por exemplo, quando
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proferidos pelos senhores, estas categorias acabavam os “forçando” a assumir sua inteligência
e sagacidade, inclusive perante as autoridades, fornecendo-lhes o reconhecimento de suas
qualidades estratégicas, múltiplas e sedutoras (A. Souza, 2019). Porém, esta prova não vem só
da palavra e de sua representatividade social – que são extremamente importantes –, mas antes
dos acontecimentos alternativos do mundo, produzidos pela ação concreta do sujeito. É deste
modo, pelo avesso social de termos reificantes como vadio, falso, ladrão, desordeiro entre
outros, ao serem atribuídos às ações dúbias, escorregadias, sedutoras, ardilosas e criativas, pelas
quais a pessoa desdobrava o mundo, que se teciam identidades contra-vulneráveis. Por outro,
este entretecimento as configura atravessadas estruturalmente por fraturas ontológicas várias,
como visto em seções anteriores.
Destas fugas também poderiam inclusive eclodir revoltas, igualmente desta forma
gestadas (Reis, 2012, 2019). Deste modo, a fuga não tinha em seu horizonte uma libertação
definitiva mas sim transitória – pois mais rente às possibilidades concretas da época e contexto
–, podendo durar alguns meses ou mesmo poucos anos: seus eventos e intervalos, ao gerar
prejuízos aos senhores, também convertiam-se em forma de negociação contra castigos
indesejáveis ou considerados injustos – o que aponta para uma naturalização dos mesmos –,
contra condições precárias de trabalho, entre outras, fortalecidas também pela mencionada
progressiva escassez de escravos disponíveis (A. Souza, 2019). Em suma, a fuga e a sua
correlata produção social de identidades se mostra como uma forma de infrapolítica historial
viajante, sendo favorecida pela intensificação da malha social alternativa: trata-se de um manejo
de forças sociais como tendências que, quando confirmadas a cada acontecimento, conferiam
algum aumento de poder político, religioso, artístico entre outros, inseparáveis do exercício
daquilo que é próprio à pessoa, seu mundo e história: como vimos, todos são intimamente
correlacionados entre si.
Nota-se que as identidades “falsas” e “verdadeiras”, não são separáveis ou opostas, mas
sim dinâmica situacionalmente relacionadas quando exercidas. Desta forma, é na prática eficaz
daquela, que a pessoa desempenha uma potencialidade que lhe é própria, ultrapassando as
repressões e tolhimentos dos senhores: sua inteligência, sua arte, seu poder, mesmo quando
desmascarados, lhes conferiam o reconhecimento de exímio artista social perante os senhores,
contra-vulnerabilizando a reificação que estes lhe impunham forçosa ou indiretamente. Tanto
passar desapercebido, como ser desmascarado, apesar das violentas consequências, resguardam
uma retrorreferência afirmativa de sua humanidade como arte que, novamente, é inseparável de
um poder social concreto que se confirma, embora, neste segundo caso, o aviltamento dos
castigos e a nova redução à escravidão pudessem ser esmagadores. As fugas, portanto,
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entretecem a já citada penetração, sub-reptícia ou intersticial, nas malhas do mundo
hegemônico. Correlativamente, elas também tomam arte no entretecimento das identidades
negras que, entre máscaras e faces falsas-verdadeiras, perfazem uma intersecção social no
exercício de forças subjetivas contra-potenciais: movimentar o mundo ao seu favor, refazer,
reinventar e, portanto, produzir identidades e confirmar intersubjetivamente a existência para
além do socialmente imposto, perfazem um mesmo processo de subjetivação.
Deste modo, a estrada é o campo de múltiplas passagens intersubjetivas atuais e
inatuais, uma zona socialmente complexa na qual, a depender das circunstâncias, até mesmo
ser roubado por um senhor “menos cruel” poderia ser um risco – visto os exemplos dos
acoitadores em seção anterior –, como aproveitável para o negro conseguir alguma melhoria
em suas condições (A. Souza, 2019). Em suma, as infra-políticas se mostram como uma
diversificação do mundo, portanto uma contra contingência à sua malícia. Este poder se mostra
então na prática de uma conduta imprevisível, pois este dificultava e muito a previsão dos
senhores a respeito dos seus movimentos (A. Souza, 2019). Estes sabiam se aproveitar das
oportunidades que surgiam: “a luta destes senhores contra a esperteza e o aproveitamento do
momento por parte dos seus cativos deveria ser grande, tendo em vista que o momento e as
circunstâncias eram desfavoráveis a eles” (A. Souza, 2019, p. 107).
Assim como a dança, o canto, entre outras ações artísticas, as viagens permitiam gestar
historialmente estas infrapolíticas viajantes, que se dirigem a identificar, se aproveitar e
favorecer as multiplicidades dos acontecimentos mundanos, entretecendo forças simbólicas,
religiosas e comunitárias de modo a potencializar a vida e minorar o sofrimento. Portanto a
andança geográfica é social, mas também perigosa, pois abarca as malícias do mundo
tresmalhadas. Em suma conhecer é uma forma criativa de tramar e, portanto, perfaz uma
estratégia sensível contra-vulnerável em plano político social. Refletir, agir, expandir vínculos,
negociar, planejar, falsear, disfarçar implicam também, em capoeira, uma pluralização das
rotas existenciais (Valério, 2014). O capoeirista diversifica criativamente o que neste trabalho
surge como entretecimentos mundanos, os contingenciando alternativamente com malícias,
com posicionamentos e ações entre uma coisa e outra, desobstruindo espaços em plano
imanente e transcendente. Estes processos mundanos, quando produziam desfechos favoráveis
à pessoa negra, ainda assim, potencialmente poderiam lhe conferir um reconhecimento de sua
inteligência, de seu poder de alterar o mundo em suas próprias alterações. A infrapolítica, assim
como as viagens, são também efetivas em plano imanente, simbólico, entre outros. Notável é a
convergência deste fato com a própria efetividade alternativa do mundo dos folgazões dentro e
fora do terreiro, no qual se movimentam as tramas intersubjetivas para favorecê-las, em intensa
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produção de novos espaços em diversos planos da vida. Em suma, a condição de possibilidade
para a manifestação social de valorações e autovalorações, são os acontecimentos imprevisíveis
ou incomuns: são os processos de subjetivação configurados por eles, pelos quais o mundo é
passível de contra-vulnerabilidades, de ser alterado ao alterar a pessoa que nele se engaja
criativamente e acontece.
Por outro lado, estes processos são sem dúvida paradoxais, pois a reação dos senhores
à inteligência, à potencialidade das pessoas negras, era simultaneamente violenta. Há, portanto,
no seio deste paradoxo uma gestação historial e indireta, de imprevisíveis entretecidos por redes
comunitárias e religiosas difusas no mundo. Estas últimas são a pluralização das possibilidades
potencialidades tanto às fugas e à segurança que elas exigem, quanto à negociação com o poder
e o resgate reiventivo negro de culturas e sociedades de origem. É entre ações-gestações
temporais incertas que se movimentam as redes de pertença e as múltiplas relações com
senhores e autoridades. Revela-se uma dinâmica de reposicionamento incessante e o quanto
possível da própria vida: assim como no terreiro, é saber fazer a história. Aproximando-nos
novamente de Fanon (2002), evidenciamos um sentir e pensar sociais com o cérebro do mundo,
pelo qual se participa ativo passivamente da produção alternativa de suas confissões, de seus
pensamentos e ações inesperados, agora pluralizados.
As infrapolíticas viajantes e as artes, religiões e sociabilidades, se mostram neste
período em íntima intersecção e, mais ainda, dispõe de uma estrutura mais profunda em comum,
assim como entre o viver e o brincar, são constitutivas às identidades: o tempo é um dos maiores
fundamentos, tanto para o brincar, como para o aprender como para o viver e, mais precisamente
neste caso, para negociar, fugir ou adquirir alforrias. Assim, são as infrapolíticas, reforçandose no exercício de suas potencialidades sociais, estruturantes aos seus processos de
subjetivação, antes de tudo entretecidas por acontecimentos concretos, pelos quais o
imprevisível se mostra crucial. Por isto a ambiguidade é o sistema de defesa por excelência
(Monteiro, 2011), assim como a pluralização de rotas existenciais estruturante ao habitus
capoeira (Valério, 2014). A ambiguidade, as duplas penetrações periféricas na sociedade da
época, as identidades, são múltiplos quase-lugares e, assim, também são simultaneamente lugar
e não lugar. Mas este é o eixo das múltiplas forças sociais passíveis de proporcionarem alguma
alteração da existência e, correlativamente, ampliação da vida cultural, religiosa e social. De
fato, como afirma Monteiro (2011), no mundo colonial brasileiro, a exemplo das formas
religiosas das irmandades negras, também se encontra esta mesma ressocialização duplamente
periférica: o negro era tanto apartado de sua terra natal, quanto excluído da sociedade colonial
(Monteiro, 2011). De fato, trata-se de um não lugar profundamente excluído e violado
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socialmente no coração de qualquer processo de subjetivação, que compreendem, com longos
alcances e de diferentes formas, Mbembe (2017) e Fanon (2002, 2008), explicitando
gravíssimas implicações psicanalíticas estruturantes, as quais não se deve relativizar. Os
acontecimentos têm tanto o poder de efetivar tal processo de forma a violentar profundamente
a subjetividade de modo irreversível, quanto de renová-la nas falhas e brechas do sistema,
quando o inesperado também abre novas oportunidades. Na intersecção historial entre
subjetividade, carne e mundo, entre este jogo de não redutibilidades uma à outra, as imagens
chocam-se, recombinam-se, transformam-se, atualizam-se e, embora reorganizem novamente
os horizontes afetivos da experiência do sujeito, nunca são soberanas em sua estruturação, pois
vulneráveis aos abalos provocados pelo encontro inesperado entre as águas do mundo, da
subjetividade e da história.
Da perspectiva deste trabalho é possível compreender as brincadeiras como não
redutíveis a uma fenomenologia do aparecer especular, nem a uma fortaleza ou fuga
esperançosa do mundo, também não à produção de invólucros metafísicos, conforme aponta
Mbembe (2017) a respeito das artes, danças dentre outras práticas negras do mundo colonial.
A fenomenologia dos brincadores aqui comparece como um transpasse subjetivo mundano que,
em plano imanente, na intersecção entre irredutibilidades originárias – mundanas e subjetivas
–, desestabiliza jogos sociais imagéticos revelando, em acontecimento, outras dimensões
originárias à vida como criação. Mesmo que se atualizem neste processo as fraturas ontológicas
na intersecção indivisa entre o irreal e o real, entre o ilusório e o carnal, entre o mundo e a alma.
O terreiro, simultaneamente estrada e canto, é o ponto potencial de viragem da vida para uma
transformação. Segundo suas potencialidades culturais e sociais alternativas são carnal,
historial e subjetivamente irredutíveis ao que o mundo socialmente lhes impõe, mesmo quando
em plano afetivo imagético: suas forças são as do próprio corpo, interseccionada carnalmente
com a força historial deste mesmo mundo, seja ao lançar pelos avessos da consciência o sujeito
contra si mesmo contra este mundo, seja reinventando-os e desestruturando algumas de suas
amarras. É no entre irredutibilidades, singularidades e inacabamentos, que um imprevisível
desestabiliza as repetições e ilusões da vida, transformando-a, em alguma medida, em todas
estas instâncias, tanto em sentido existencialmente expansível e diversificador, quando
aprisionante e reificador. Contudo, é inescapável o ressurgimento de novas realidadesirrealidades a cada tal nova estruturação de horizontes existenciais.
Os acontecimentos do mundo desta perspectiva fenomenológica, não são
encadeamentos de séries temporais dissociadas entre si, caoticamente tênues em suas frágeis
ligações, conforme sustenta Mbembe (2017): da perspectiva dos resultados alcançados aqui,
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trata-se de uma temporalização jamais conhecível por completo nas inter relações historiais
imanentes entre variados acontecimentos que, diante da iminência de um imprevisível, podem
em parte se revelar na transformação criativa da vida, como também forjar novos esconderijos.
No caso de um acontecimento criativo vadio que entretece vários outros inatual e
historialmente, não há um afastamento da memória ou do corpo próprios conforme desenvolve
Mbembe (2017), mas sim uma aproximação-projeção memorial diferencial originariamente
anterior e irredutível às próprias determinações sociais que os estruturam. De certo esta é
sempre perigosa, pois potencialmente múltipla e desconhecida, mas em se tratando de um
entretecer contra-potencial, é que o brincador se prepara um tanto sabendo sem saber que sabe,
mas também um pouco sabendo que sabe, tecendo assim sua prontidão alternativa tanto ao que
no mundo é contingência, quanto ao que é permanência. Assim, o acontecimento mundano
concreto é, em seu plano imanente, o ponto de viragem do corpo que, em ultrapasse, pode tanto
fraturar-se existencialmente, como libertar-se, ou ambos: a multiplicidade potencial do aperto
de mão. Quando a contra história primordial e o acontecimento imprevisível perfazem um
ponto originariamente comum em seus sentidos, a vida pode irromper em transformação, se
apropriar de si mesma no conhecido-desconhecido que advém. As manifestações culturais, as
artes e religiosidades, entre variados acontecimentos entretecidos, são como eram os cantos
baianos, são pontos de viragem do mundo: “onde, enfim, o futuro era planejado. Os cantos
eram como o ayó, compartimentos aparentemente fechados que se comunicam uns com os
outros pelo movimento inteligente das peças do jogo”54 (Reis, 2019, p. 86). Em variados níveis
e de modo sucinto, as brincadeiras não deixam de ser como o jogo denominado ayó que, com
suas estratégias sensíveis, movem-se ardilosamente ao serem movimentadas, pelos mais
variados acontecimentos que lhes ultrapassam e transpassam.
Os capoeiristas, (almas vibrantes em corpos orgulhosos, mesmo quando mutilados), andam de
cabeça para baixo. Põem a cabeça no chão, emparafusam-se nas coisas (conhecendo-as por
dentro) e no giro, vão dando ideias subterrâneas que servem de guias para a gente se transformar
e encarar o mundo. (Moreira, 1989, p. 4)

54

“O jogo, de plausível origem árabe e também chamado pelo nome genérico de mancala, requer
concentração, rapidez de raciocínio e de movimento. Tem sua valia para desenvolver o raciocínio
matemático, permitindo aos ganhadores melhor negociar e calcular a remuneração pelo trabalho
feito, o produto vendido e a poupança acumulada, se alguma” (Reis, 2019, p. 87).
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CONCLUSÃO
Esta pesquisa chega ao fim, mas abrindo variadas questões e campos investigativos

possíveis, interessantes e profícuos, para a continuidade do desenvolvimento fenomenológico
do tema. Entretanto, um longo percurso foi realizado, com variados desafios, dificuldades e
elaborações teórico metodológicas. Um destes desafios foi a força, intensidade e presença com
que as experiências do mundo da vida dos folgazões, compareceram nas suas descrições a
respeito das experiências do vadiar nas entrevistas. Desenvolveram-se assim, gradativamente,
formas de atuação em campo, nas quais o pesquisador abriu novas possibilidades dialógicas de
aprofundamento fenomenológico das mesmas, ao se engajar em diferentes vivências mundanas
dentro e fora das brincadeiras. Nesta retrorreferência do sentido das experiências do vadiar entre
estes dois domínios – mundo da vida e entrevista –, foi possível adquirir um material de
pesquisa mais abrangente e aprofundado. Nas posteriores etapas analíticas deste material,
evidenciou-se a intersecção estrutural entre o mundo da vida e o vadiar, que já despontava
nestas entrevistas, bem como neste processo diacrônico sincrônico entre estas e o mundo da
vida.
Os resultados aos quais este trabalho chega a respeito de seu objetivo – identificar quais
são e como se configuram os sentidos vividos do vadiar e sua respectiva estrutura intencional
–, descrevem a manifestação do brincar passível de ser comparada a um “coração”, em duas
modalidades de contração contextual, sendo uma a própria manifestação do brincar e, a outra,
a do viver cotidiano. A primeira é, em sua iminência fenomenológica, “preenchida” ao ser
transpassada estruturalmente em todas as suas atividades e passividades intencionais, pelos
acontecimentos do mundo já vividos pelo brincador. Entretecentes ao seu corpo, eles tomam
parte na configuração das potencialidades próprias à manifestação do brincar: ao convergirem
para tal contração existencial do folgazão no terreiro – o acontecimento do vadiar – tais
entretecimentos do mundo são reinventados e criativamente liberados, irradiando novas
atualizações, configurações ou renovações tanto da vida como da brincadeira. A segunda, se
refere à contração do mundo – os diferentes acontecimentos e ações vividos cotidianos – que,
em suas manifestações, são “preenchidos” ou transpassados estruturalmente pelas
potencialidades do vadiar. Estes preenchimentos tomam parte na desconfiguraçãoreconfiguração das manifestações da vida: existencialmente entretecidos, os variados
acontecimentos do terreiro tomam parte na estruturação do mundo em suas manifestações
concretas, diferenciando-as, alterando-as ou revertendo-as em suas operatividades sociais, em
suas formas intencionais de ser, perceber, agir e estar. Desta forma, as manifestações do brincar
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implicam um desenvolvimento diferencial da existência e, esta última, um desenvolvimento
diferencial do brincar, configurando-se assim historialmente um estilo, político, social, artístico
e cultural específico contra-potencial.
Para tanto, houve um intenso trabalho metodológico em plano teórico e prático, que
explorou as diferentes vias redutivas fenomenológicas husserlianas em sentido aberto e
alternativo, segundo diversos autores e conforme suas diferentes perspectivas. Entre as
abordagens práticas, clássicas, decoloniais e algumas pontuais e singelas convergências com
outros fenomenólogos, todas estas perspectivas determinantes para o ineditismo com que estas
elaborações metódicas foram executadas. Conseguiu-se assim delinear um método de modo
anterior e contemporâneo à sua aplicação: em continuidade com trabalhos anteriores, junto ao
que já foi desenvolvido de diversas formas por diferentes autores, é possível continuar a avançar
na sistematização de uma autoexperiência fenomenológica pertinente à pesquisa qualitativa em
psicologia. Tal avanço vai no sentido de colocar em marcha as experiências do pesquisador
que, voltadas para descrever as estruturas essenciais às experiências de outros sujeitos,
invariavelmente são, fenomenologicamente, inseparáveis das estruturas do sentido das
experiências daquele. Nesta intersecção, é que se pode potencializar um alcance analítico
alternativo das pesquisas qualitativas, ao acessar um plano eidético geral desta e, no limite,
transindividual. Assim, é descrevendo a estrutura da manifestação do sentido das experiências
alheias, que se descreve a estrutura da experiência daquele que faz fenomenologia, penetrando
desta forma na estrutura do fenômeno, valendo-se de um aporte conceitual pragmático.
O segundo ponto é o relativo ao trabalho de campo: as questões, desafios e soluções
encontradas, tudo indica, parecem ser proveitosas, em algum nível, para outras pesquisas,
mesmo que praticadas segundo as particularidades do fenômeno que tematizam. Deste modo
elas podem contribuir para novas sistematizações metodológicas etnográficas, pertinentes ao
campo qualitativo de pesquisas fenomenológicas em psicologia, principalmente se voltadas a
fenômenos culturais, artísticos, políticos e sociais. Verificou-se a importância de indagar sobre,
em diferentes contextos sociais e culturais, a possibilidade de uma investigação etnográfica que
não só vise esclarecer linguagens e palavras específicas realizadas pelos entrevistados, mas para
melhor compreender o próprio habitus destes, a respeito de como entram em contato com suas
próprias experiências e de como verbalizam para outros sujeitos e diversos contextos. Também
neste sentido, torna-se importante a atenção ao modo como o pesquisador socialmente aparece
para eles, que significados, experiências e contrastes ele evoca, bem como o que, disto, pode
ser trabalhado para aperfeiçoar as práticas das entrevistas e de pesquisa de campo.
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O terceiro ponto, se refere aos resultados alcançados junto à literatura. Primeiro, optouse por adentrar nas dimensões analíticas generativas do fenômeno, em contraste com diferentes
perspectivas fenomenológicas e não fenomenológicas, sobre as manifestações culturais afro
brasileiras ou de matriz predominantemente africana. Entretanto, na escassez das primeiras,
predominaram as segundas e, não apenas por isto, preferiu-se prosseguir fenomenologicamente
de modo aberto, plural em relação com outras vertentes teóricas. Tal procedimento enriqueceu
e exigiu um complexo trabalho reflexivo com as variações eidéticas ou imaginárias, a partir das
diversas perspectivas teóricas sobre o fenômeno, liberando-o em novas formas de manifestação,
nas suas dimensões sociais, políticas, existenciais e históricas. Procurou-se deste modo também
evitar um “fechamento” do trabalho em um “universo” fenomenológico específico, explorando
a fenomenologia como abertura metódica e disciplinar de modo horizontalizado em relação a
outras vertentes teóricas.
Embora as articulações com os campos da sociologia, história e antropologia,
principalmente aqueles que se detém sobre manifestações culturais de matriz africana, mereçam
e devem também ser ampliadas e aprofundadas, são não só importantes, mas necessárias, as
articulações fenomenológicas mais específicas e profundas com os resultados alcançados por
este trabalho. Particularmente é importante um estudo mais aprofundado das obras husserlianas
tardias sobre as sínteses passivas, em contraste com as obras tardias merleau-pontyanas neste
mesmo sentido, bem como com outros fenomenólogos, a exemplo de Michel Henry. Este
aprofundamento, acredita-se, pode ampliar o alcance dos resultados em torno das interações
originárias entre imagem, corpo, memória nos processos de aprendizado e criação artístico
cultural, bem como dos processos reflexivos que aí se manifestam. Ainda neste plano,
investigações sobre a experiência do imprevisível, também se mostram muito relevantes de
serem feitas, principalmente se articuladas com a psicologia, com relação ao que já se tem em
fenomenologia desenvolvido, a exemplo de Depraz, Gyemant e Desmidtl (2017) e Depraz
(2018a; 2018b). A respeito do inconsciente e já em uma fronteira com a psicanálise, outras
abordagens fenomenológicas podem ser exploradas para ampliar e aprofundar as possibilidades
de compreensão do fenômeno em suas potencialidades lúdicas (Fulgencio, 2018).
Desta forma, a contribuição deste trabalho a respeito do fenômeno do vadiar, em sua
estrutura comum para estas três manifestações, é principalmente no que se refere à
interpenetração estrutural entre a vida, o aprendizado e a prática das mesmas: elas implicam
necessariamente um trabalho sobre a existência muito significativo, necessariamente artístico,
social, educativo e político, com alcances psicológicos importantes, uma vez que mobilizam
dimensões ocultas, mas ativas na experiência vivencial. Ao contrário do que muito se pode
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notar quando tais manifestações entram em jogo para alguns destes fins, não é pela adaptação
instrumentalizada e simplificada destas ao modo do como se de suas práticas originais, nem
pelo exercício parcial de alguns de seus elementos isoladamente, que se atinge mais plenamente
estas dimensões. Pelo contrário, é justamente no desenvolvimento integral, social e
politicamente articulado destas práticas, em ação nos acontecimentos do mundo concreto, na
inseparabilidade dos seus complexos saberes criativos, sensíveis, corporais e simbólicos
exclusivos ao terreiro, que se pode potencializar a vida em todos estes sentidos. É nos desafios
e disputas movidos pelo desejo daqueles que nelas se engajam. Em uma lógica socialmente
alternativa dialógica, que se torna possível tal intento. Sem desqualificar toda e qualquer
apropriação institucional das brincadeiras, se reafirma a necessidade de priorizar suas práticas
originárias nas densidades do mundo da vida, irredutíveis a qualquer estrutura
institucionalizada, sendo também importante uma relação mais justa, horizontal e mutualmente
profícua social, epistemológica e politicamente entre estas duas instâncias: a força das
brincadeiras está em reinventar, desestabilizar, reposicionar e abrir novas formas de viver e
fazer arte dentro, fora e na relação com diversos tipos de instituições, não em se enquadrar em
um ou outro modelo estanque, por melhor que ele aparente ser.
Com isto, não se quer sugerir a manutenção de uma ideia de tradição ou de uma
formalização do que seria, a rigor, uma prática tradicional de uma ou outra manifestação
cultural, mas sim, em estilo de reinvenção desta última a partir do que lhe é essencial: suas
potencialidades singulares, não seus aspectos formais. Como se evidenciou neste trabalho, tal
reinvenção exige um duplo aprofundamento prático rigoroso e necessariamente desejante, tanto
nas formas já existentes de brincar, quanto naquilo que elas exigem essencialmente: criar,
expressar, inventar e renovar. Porém, não meramente acompanhando o seu tempo, muito menos
apenas para tentar “segurar” o passado que se esvai, mas, a partir da força viva, atual e singular
de ambos, quando efetiva em cada folgazão que brinca, praticar o que eles sempre fizeram:
transformar os seus tempos atuais, as suas histórias, os seus mundos e a si mesmos. A arte das
brincadeiras e da vadiação no sentido dos folgazões pesquisados aqui, é aquela que,
estruturalmente, implica pôr em jogo a própria vida dos aprendizes, de modo não superficial.
Não se trata de praticá-las como cascas e teorias instrumentalizadas, seja para serem repetidas
na lógica da conservação, seja para reinventá-las de modo indiferente aos saberes historiais
daqueles que realmente sabem. Ao invés de diferenciar, misturar ou conservar apenas gestos,
passos e outras formalidades estético-motoras esvaziadas por aqueles mesmos que as procuram,
é pela forma criativa de mobilização e desenvolvimento de forças situadas na encruzilhada entre
o passado, presente e futuro não superficialmente vividos, que se aprende a fazer a história.
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Necessariamente, trata-se de uma potencialidade indivisa com a vida e irredutível a qualquer
ambiente institucionalizado, pois sua força está entre pedras e corações que se dão
desestabilizando instituições. Revertendo as forças homogeneizantes destas últimas o quanto
possível, quase sempre violentas à vida, a dança trama múltiplos golpes para lá do que se pode
ver, para lá do que pode caber entre muros: é pelas estradas, ruas e vidas vividas envolvidas
umas nas outras no terreiro, que se atinge a força diferencial imanente de uma existência que
vai.
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