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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns mestres de folguedos populares que viveram e ainda vivem

no Estado de Alagoas, de modo a conferir visibilidade às suas trajetórias e reconhecimento às suas práticas

culturais. Utiliza-se a metodologia mista, envolvendo a pesquisa etnográfica e as premissas biográficas e

integrando-as pesquisa bibliográfica e documental. Inscrevendo-se no quadro precedente, considera-se que

determinados marcadores sociais diferenciam e hierarquizam a maneira como as pessoas vivem. Assim, não

por acaso, pauta-se a questão racial e a de gênero, posto que prementes, são constituintes da realidade

social e da vida das pessoas, dos mestres e mestras de folguedos populares, inclusive. O objeto deste

trabalho é pertinente à investigação acadêmica e um de seus fundamentos heurísticos, uma das condições da

produção do próprio conhecimento.

Palavras-chave: mestres de folguedos populares; contextos; perspectiva racial e de gênero.

ABSTRACT

This paper presents some masters of popular festivities that lived and still live in the state of Alagoas, in order

to give visibility to their trajectories and recognition of their cultural practices. We use the mixed methodology

involving literature and documents and integrating them with ethnographic research and biographical

assumptions. Enrolling in this picture, it is considered that certain social markers differentiate and prioritize

the way people live. Thus, not coincidentally, it is guided racial and gender issue, since pressing, are

constituents of social reality and life of people, the masters and mistresses of popular festivities. The object of

this work is relevant to academic research and one of its heuristic grounds, one of the conditions of
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knowledge production.

Key Words: masters of popular festivities; contexts; racial and gender perspective.

1. Introdução

De acordo com a Associação dos Folguedos Populares de Alagoas (ASFOPAL), o Estado de Alagoas possui

vinte e nove tipos de folguedos: quatorze folguedos natalinos; dois folguedos de festas religiosas; oito

folguedos carnavalescos; três danças; e dois torés. Após as comemorações das festas juninas, festejadas em

cada cidade do Estado, inicia-se, em grande parte delas, o período de ensaios dos folguedos natalinos. O

Estado possui ainda três danças chamadas folclóricas e duas danças de origem indígena. Das danças

folclóricas, a que tem maior expressão nas festas populares é o Coco, também conhecida, no estado, como

samba ou pagode. Bem ritmado, o Coco alagoano é uma dança cantada, acompanhada pelas batidas dos pés.

Este artigo contempla um folguedo natalino (Guerreiro); um religioso (Reisado) e uma dança folclórica

(Coco). O critério de escolha deu-se em razão da especificidade dos grupos dos quais os mestres e as mestras

que pesquisamos participam/participavam.

Guerreiro é um folguedo natalino dançado, principalmente, no período do natal. Nessa ocasião, os homens

vestem roupas vermelhas e azuis e pesados chapéus enfeitados com fitas coloridas e pequenos espelhos. As

vestimentas dos brincantes (integrantes do folguedo) imitam igrejas e palácios.

Reisado é um folguedo religioso que tem o propósito de homenagear os três reis magos. Os festejos são

realizados entre o natal e o dia de reis (6 de janeiro). Os brincantes trajam roupas coloridas e também usam

chapéus com fitas e espelhinhos. Com cânticos, o grupo pede licença para entrar em uma casa e sempre é

bem recebido pelo dono da casa. Entoam-se cânticos, o dono da casa oferece porções de comida e bebida e

então o grupo se despede cantando e dando continuidade à festa. Para alguns estudiosos, o Reisado consiste

em uma profusão de elementos de origem negra, uma reconstituição dos cortejos dos sobas (reis africanos),

que, com o passar do tempo, se converteram em reisados (BRANDÃO, 2007; DUARTE, 2010). Há os que

defendem o argumento de que a maioria dos autos populares alagoanos, como o Guerreiro, o Reisado e

Caboclinhos, eram uma “reinterpretação ou reelaboração do auto dos congos”, também denominado

Congadas (BRANDÃO, 1987, p. 6), folguedo criado pelos negros durante o domínio português. Dessa forma,

entendem que os negros recordavam os vínculos com a terra natal e seus antepassados, simbolizados pelos

reis congos (MONTEIRO e DIAS, 2010).

O Coco é uma dança cujo som vem de quatro instrumentos: ganzá, surdo, pandeiro e triângulo. Mas o que

marca a cadência do ritmo é o repicar acelerado das sandálias de madeira, quase como o quinto instrumento;

as palmas completam a sonoridade. Há várias hipóteses acerca do surgimento do Coco: que essa dança

surgiu da necessidade de concluir o piso das casas no interior, que antigamente era feito de barro; que veio

da África com os escravos; que é o resultado do encontro entre as culturas indígena e negra; que teria

surgido no Quilombo de Palmares. Melodicamente buliçosa e maliciosa, o Coco é considerado uma dança

profana. Desenvolve-se de maneira espontânea e informal, posto que é aprendida pela observação e imitação

direta e pela repetição, sem intervenção de direção ou coreógrafo.
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Os mestres e mestras são os principais responsáveis pela organização e condução dos grupos de folguedos

populares e de danças. Eles criam ou introduzem as composições poéticas de versos a serem entoados nas

manifestações em que os brincantes se apresentam.

De diferentes maneiras, as trajetórias de vida se inscrevem no mundo social. Muitas delas, em uma

perspectiva muito ampla, são consideradas “comuns” e encontram analogias em muitas outras. Algumas,

mesmo que em perspectiva ampla, destacam-se pelo que carregam de “incomum”. São essas últimas,

trajetórias inauditas, que serão tratadas neste trabalho.

A pesquisa teve condições de perfilar três importantes mestres de folguedos populares que se destacam na

cidade de Maceió. São eles: i) Mestre Juvenal, 72 anos, coordenador do grupo Guerreiro Vencedor Alagoano,

do bairro do Trapiche, brincante desde 1953; ii) Mestre André, 66 anos, coordenador do grupo Guerreiro

Mensageiro Padre Cicero, do bairro Tabuleiro dos Martins; e iii) Mestra Zeza do Coco, 58 anos, do grupo Coco

de Raiz Alagoano, do bairro Chã de Bebedouro. Esses mestres integram e participam da Associação dos

Folguedos Populares de Alagoas (ASFOPAL), entidade sem fins lucrativos, filiada à Secretaria do Estado da

Cultura (Secult).

Abrindo para o Estado, há os grandes mestres que já faleceram: iv) Mestre Venâncio (1924-2008), mestre de

Guerreiro e de Reisado de Maceió/AL; v) Mestre Sebastião (1947-2010), mestre de Guerreiro de Viçosa/AL; e

vi) Mestra Joana Gajuru (1866-1988), mestra de Guerreiro de Lagoa da Canoa/AL.

Como parte indispensável da pesquisa, o levantamento bibliográfico sobre os folguedos populares alagoanos,

os mestres e as mestras desses folguedos foi realizado nos seguintes locais: Biblioteca da Universidade

Federal de Alagoas – UFAL; Biblioteca Pública Estadual - Palacete Barão de Jaraguá; Biblioteca SESC; Espaço

Cultural Prof. Salomão A. de Barros Lima – UFAL (Incluiu biblioteca com ênfase em Artes); Museu da Imagem

e do Som de Alagoas – MISA; e Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas – Museu do IHGAL

(inclui biblioteca). A pesquisa documental leva em conta problematização das fontes, posto que as fontes não

falam por si, elas carregam vestígios que respondem a perguntas que lhes são apresentadas. A pesquisa

documental perfaz os seguintes locais da capital alagoana: Museu de Antropologia e Folclore Theo Brandão

(inclui biblioteca); Associação dos Folguedos Populares de Alagoas – ASFOPAL; Pinacoteca Universitária

(Espaço Cultural Prof. Salomão Almeida de Barros Lima); Museu do Instituto Histórico e Geográfico de

Alagoas; Arquivo Público de Alagoas - APA.

2. Mestres e Mestras

Mestre Juvenal, 72 anos, coordena o folguedo Guerreiro Vencedor Alagoano. Esse folguedo foi criado pelo

Mestre José Tenório, na cidade de Pilar/AL. Quando Mestre José Tenório se afastou do grupo, o comando do

grupo passou para Mestre Juvenal, que trouxe o folguedo para Maceió. O grupo é constituído por 22

integrantes, com idade entre 11 e 75 anos. Logo nesse ponto há questões secundárias interessantes a serem

pontuadas e descobertas no trabalho de pesquisa. Importa saber por que Mestre Tenório afastou-se do

comando do folguedo. Mais interessante ainda, entender a razão que o levou a passar o comando do grupo

para Mestre Juvenal e se Mestre Juvenal tinha autonomia para levar o folguedo para Maceió. Importa
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compreender como os brincantes que permaneceram na cidade de Pilar entenderam essa mudança e de que

maneira o folguedo conseguiu reconstituir-se na capital. Atualmente, os ensaios desse folguedo são realizados

no bairro do Trapiche da Barra, Maceió.

Mestre André, 66 anos de idade, coordena o Guerreiro Mensageiro de Padre Cícero, localizado no bairro

Tabuleiro dos Martins, Maceió. O Guerreiro Mensageiro de Padre Cícero é um folguedo natalino que foi criado

em 1963 pelo já falecido Mestre Venâncio. Com a morte de Venâncio, seu filho Petrúcio passou a organizar o

grupo e convidou André Joaquim para ser o mestre. Mais interessante que investigar as razões que levaram o

filho de Venâncio a não assumir o folguedo, é compreender o motivo pelo qual o convite para comandar o

grupo foi feito para André. Atualmente, esse grupo é formado por 22 integrantes, de 14 a 83 anos.

Mestra Zeza do Coco brinca o Coco de Raiz Alagoano, em Maceió. Vocalista, batedeira de pé, repentista,

figurinista e compositora, Zeza é tão animada quanto comprometida com sua dança. Por onde passa, em

qualquer evento, em qualquer situação, Zeza não deixa passar a oportunidade de mostrar o que sabe: já sai

dançando, batendo o pé, cantando, improvisando um repente e divulgando o Coco. Ainda não foi possível

saber quanta[CK1] s brincantes participam do folguedo Coco de Raiz; sabe-se, contudo, que os ensaios

acontecem no bairro Chã de Bebedouro.

Manoel Venâncio de Amorim nasceu em 20 de Abril de 1924, em um engenho denominado Monte Alegre,

onde fica, atualmente, o povoado com o mesmo nome, no município de Capela, situado na zona da mata

alagoana. Com apenas 14 anos de idade, tornou-se contramestre de Reisado, aprendendo a tocar viola,

pandeiro, ganzá e bizunga (instrumento feito com cabaça). Seu pai lhe ensinou cantigas de pagode e

inspirou-lhe a ter gosto pelas tradições populares. Casou-se e teve sete filhos. Em Fernão Velho, bairro da

capital alagoana, integrou-se ao Guerreiro São José. Em 1945, mudou-se para o bairro do Bebedouro,

iniciando no Guerreiro do mestre João Rosa. Em 1972, fundou o Guerreiro Mensageiros de Padre Cícero, no

bairro do Tabuleiro do Martins. Em 2005, Mestre Venâncio recebeu o título de Patrimônio Vivo do Estado de

Alagoas[iv]. Durante quatro anos, participou do projeto “Mestre na Escola”, da Secretaria estadual de

Educação, responsável pela criação do Coco [CK2] de Roda do Núcleo de Expressão Artistica/NEXA-CEPA.

Faleceu em dia 28 de Fevereiro de 2008, faltando algumas semanas para completar seus 85 anos de idade e

Mestre André passou a ser seu substituto[CK3] .

José Sebastião de Oliveira, conhecido também por Bastião do Guerreiro, nasceu em 25 de Julho de 1947, no

município de Viçosa, região próxima ao Vale do Paraíba e Mundaú, onde trabalhou como agricultor por alguns

anos. Em Viçosa, Mestre Sebastião dedicou-se ao guerreiro durante 33 anos. Em 2006, foi considerado

Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas[v]. No início do mês de abril de 2010, os vizinhos sentiram sua

ausência. Mestre Sebastião morava sozinho, por isso a vizinhança comunicou o fato preocupante à polícia

que, em seguida, o encontrou morto dentro de sua casa. O sepultamento aconteceu em 21 de Abril daquele

ano.

Maria da Conceição nasceu em 26 de Agosto de 1866, segundo relatos de folcloristas, familiares, mestres de

guerreiros e dela própria, no município de Maribondo. Ela mesma disse que começou a dançar o Guerreiro aos

15 anos de idade (SANTOS, 2004, p. 13). Contas feitas, seria o ano de 1881. Ficou conhecida pelo nome de

Joana Gajuru. Cortadora de cana-de-açúcar, Joana Gajuru brincou folguedo na Usina Brasileiro, um

empreendimento construído na última década do século XIX, mas que faliu em 1958. Depois de ter morado
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em Atalaia, onde se localizava a usina, mudou-se para Rio Largo. Mais tarde, em 1970, foi para a cidade de

Maribondo e fundou o grupo de Guerreiro Alagoano da Mestra Joana Gajuru; sua troupe se apresentou em

quase todo o Estado de Alagoas, além de municípios de Pernambuco e Sergipe. Alguns mestres, como Mestre

Nivaldo Abdias (1932-2013) e Mestre Benon (1936), tiveram o ensino e incentivo de Gajuru para participarem

desse folguedo natalino. Mestra Joana Gajuru faleceu em Dezembro de 1988, aos 122 anos.

Apresentados alguns sujeitos da pesquisa, procura-se, agora, sedimentar dimensões menos óbvias da

interação social.

3. O Problema e a Perspectiva racial e de gênero

Se acabaro os mestres de Alagoas

Só ficô Epifano, Batista e Zé Morais;

Mataro Antonio José e o Libano cegou,

Maria Odilon casou

Reisado num canta mais...

O trecho acima remonta a estrofe de uma música cantada em 1938 por Mestre Epifânio, do Reisado Alagoano.

A estrofe retrata os últimos acontecimentos que marcavam a vida de mestres e mestras da época. Penso que

a estrofe dessa antiga cantiga antecipa umas das principais preocupações com as quais esta pesquisa

pretende lidar: os mestres morrem, mas suas práticas culturais não devem morrer.

A perda dos mestres tem sido notória, pois os últimos cinco anos estão marcados por despedidas. Em 2013,

por exemplo, faleceu Osório Tavares (1922-2013), mestre do Reisado de Viçosa, que ensinou a brincadeira do

Guerreiro ao Mestre Sebastião Oliveira (1947-2010). Meses depois, o grupo Guerreiro Campeão do Trenado,

despediu-se do seu fundador, Mestre Nivaldo Abdias (1932-2013), um dos discípulos da Mestra Joana Gajuru.

No mesmo ano, a cultura alagoana ficou mais uma vez de luto com a morte da Mestra Áurea Barros

(1919-2013), coordenadora de um dos grupos culturais mais antigos de Alagoas. A grande parte dos mestres

e mestras que estão vivos é sexagenária, quando não septuagenária.

Segue as narrativas que a pesquisa etnográfica preliminar dispõe:

Eu sou faladeira mesmo. Gosto de contar das brincadeiras de agora e do meu tempo

de menina, de quando eu comecei a dançar Coco e da minha sogra que me ensinou

música e dança. Muita alegria foi. Muita mulher forte e alegre. Sabe que eu tenho

uma montanha de coisas de vivência, mas não tenho muito lugar para falar dessas

coisas não (Mestra Zeza do Coco, Maceió).
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Filha, quando eu bater as botas, muita história dos brincantes vai junto, vai sumir,

porque não tem escrito de nós brincando. Lembro como se fosse agora de quando eu

comecei a brincar o Guerreiro. Isso não sai de mim, mas vai embora quando eu for

embora. Não sei se o povo dá valor, acho que as brincadeiras só interessa na hora,

ninguém quer mais nem tirar mais retrato (Mestre Juvenal, Maceió).

Mestra Zeza do Coco pontua a falta de espaço para falar sobre sua vida e sobre sua brincadeira. Mestre

Juvenal chama a atenção para o fato de que o repertório cultural com o qual trabalha pode se perder, após a

sua morte.

Quem melhor do que Mestra Zeza do Coco para falar das brincadeiras de hoje e do passado, da malícia da

dança e da resistência social das mulheres que continuam a dançar?

Quem melhor do que Mestre Juvenal para contar as histórias dos muitos brincantes que conheceu e as

histórias das quais ele mesmo participou e foi o protagonista?

Marcadas também estão a falta de reconhecimento dos mestres e divulgação mais ampla de suas práticas.

Voltemos novamente à Mestra Joana Gajuru. Sabe-se que ela ensinou e incentivou outros mestres a brincar o

Guerreiro, mas o que ainda não foi dito é que Mestra Joana Gajuru foi a primeira mulher a comandar um

grupo de Guerreiro em Alagoas. Mais ainda: negra, magra, ágil e de olhar meigo, Joana tinha o cabelo curto,

gostava de usar chapéu de palha, vestia saias longas, paletó e botinas. Embainhado na cintura, estava, de um

lado, um revólver e, de outro, o facão que sempre carregava. Tomava cachaça e fumava cigarro de corda.

Devido às suas vestimentas e à sua aparência e valentia, não foram poucas as vezes que a chamaram de

“mulher-macho”. Joana Gajuru rompeu com o costume de só colocarem homens na coordenação do folguedo

(ROSA E SILVA e BOMFIM, 2007). Afirma Leda Almeida (2001) que Rosa Maria da Conceição, mãe de Joana,

era solteira quando teve a filha.

Fontes secundárias informam que Joana Gajuru apaixonou-se por um rapaz durante a adolescência e decidiu

fugir com ele. Porém, o moço branco, chamado João, evitava que os dois fossem vistos juntos ou que sua

família soubesse do relacionamento. Ela irritou-se, expulsou-o de casa e não teve outros relacionamentos.

Mais tarde, decidiu acolher algumas crianças e as criou como filhos, até tornarem-se adultos (ROSA E SILVA &

BOMFIM, 2007). Em 1995, sete anos depois da morte da mestra, um grupo de alunos de teatro da

Universidade Federal de Alagoas decidiu montar uma companhia teatral que levou o nome de Joana Gajuru.

A trajetória da Mestra Joana Gajuru, mas não apenas dela, traz ponderáveis que deverão ser desenvolvidos e

discutidos com o trabalho de pequisa: i) a evitação social; ii) a desaprovação do casamento inter-racial; iii) a

solidão contínua após uma relação desfeita; iv) a pecha de “mulher macho”; v) a vestimenta de trajes

atípicos; vi) o uso do revólver e do facão; vii) o consumo de álcool e cigarro; viii) a filiação (mãe solteira); ix)

a participação em um grupo suis generis, todos esses ponderáveis perpassaram a trajetória de Mestra Joana

Gajuru, não apenas pelo fato de ela ser negra e não apenas pelo fato de ela ser mulher. Um mestre

não-negro poderia compartilhar alguns desses crivos. O importante é compreender que há diferentes formas

de dominação que afetam os sujeitos de maneiras particulares. Algumas pessoas parecem estar no olho do

furacão, mas reagem fumando um cigarro de corda e liderando uma brincadeira.
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Neste texto, utiliza-se a perspectiva racial que subsume à categoria “raça”. Assim, é bom sublinhar que “raça”

é apreendida como categoria sociológica para entender o modo como a diferença racial efetivamente opera no

plano da política racial e para enxergar, ao lado de outras clivagens, as outras desigualdades sociais. Parece

consenso entre os estudiosos no campo das relações raciais que “raça” como conceito biológico não existe,

posto que é uma construção social. “Raça” não tem, no âmbito dos estudos raciais realizados no Brasil desde

finais dos anos de 1970, um estatuto biológico. Os pesquisadores tendem a rejeitar, tanto em nível teórico

quanto prático, um conceito essencialista de “raça”. Partindo desse entendimento, Antônio Sérgio Guimarães

propõe a utilização de “raça” como categoria sociológica de análise. Em sociologia, considera-se relevante

pensar em “raça” como uma categoria que expressa um modo de classificação e, nessa medida, pode-se

afirmar que se trata de um conceito sociológico, não realista no sentido ontológico, pois não reflete algo

existente no mundo real, mas um conceito analítico nominalista no sentido que faz referência a algo que

orienta e ordena o discurso sobre a vida social.

Ainda há mais uma coisa a dizer. Utiliza-se a categoria de “raça” ao invés de “etnia” por entender-se, assim

como Verena Stolcke (1991), que a mudança dos termos (de “raça” por “etnia”) para explicar como se

constituem os grupos sociais mostra-se redundante, porque etnia, ao contrário do que se pensava, não

eliminou dos discursos e práticas a noção de “raça” nas relações sociais. A mudança de termos não

transformou a realidade nem as maneiras de percebê-la.

Ao pautar a perspectiva de gênero, parece adequado esclarecer o sentido empregado, haja vista que não é

difícil constatar a pluralidade de sentidos emprestados ao conceito em diferentes projetos e instituições. A

perspectiva de gênero deste trabalho filia-se à linha de reflexão da antropóloga britânica Marilyn Strathern e

da escritora e professora de História da Consciência Teresa de Lauretis, que, para além de considerar a

necessidade de superar a conceitualização de gênero do ponto de vista binário (masculino e feminino),

observam o processo de práticas significantes que descrevem a realidade dos sujeitos, colocam em detalhe os

sujeitos com suas redes de relações e expõem como se configuram as transformações sociais. M. Strathern

(1998) pensa gênero como uma categoria empírica, como um operador de diferenças que marcam e que

podem ser percebidas contextualmente. Mestra Joana Gajuru é um exemplo bem acabado desse argumento.

Aqui o gênero é tido como um tipo de diferenciação categórica que assume conteúdos específicos em

contextos particulares.

Assim, não se trata de focalizar apenas as mulheres como objeto de estudo, mas os processos de formação

de feminilidade e masculinidade, processos dependentes e constitutivos um do outro. Quer dizer: os sujeitos

se produzem em relação e na relação. Gênero não é apenas uma construção sociocultural, mas um sistema

de representação que atribui significado aos indivíduos no interior da sociedade, atribuindo-lhes, inclusive,

identidade, prestígio e posição no grupo.

4. Considerações Finais

No que concerne ao estudo de trajetórias, mesmo que Pierre Bordieu (1996) tenha dito que é impossível dar

sentido a um todo que escapa ao próprio sujeito, imerso em um universo social, totalmente fora do controle

do pesquisador, os historiadores da Escola de Annales entendem que é importante o estudo da trajetória de
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vida das pessoas, desde que as pessoas sejam situadas nos marcos de sua época e de seu meio social. A

microanálise ganhou espaço nos estudos acadêmicos, não porque observa o caráter micro do problema

analisado, mas sim porque faz uma observação microscópica, para muitos, caleidoscópica, a fim de revelar

dimensões não perceptíveis.

Salvo melhor juízo, creio que já se tornou pedra de toque no campo dos estudos de gênero no Brasil e, mais

particularmente na sua relação com a teoria feminista, o reclame de trabalhos que articulem, no plano da

reflexão teórica e no trabalho etnográfico, a perspectiva de gênero em interface com a perspectiva racial.

Mariza Corrêa chama a atenção para a “imensa lacuna bibliográfica” nos estudos realizados no Brasil no que

diz respeito à relação entre raça e gênero (CORRÊA, 2001). Maria Filomena Gregori nota que, diferentemente

dos Estados Unidos, os estudos de gênero no Brasil têm incorporado “apenas muito recentemente” a

perspectiva racial (GREGORI, 1999).

Para mostrar que não se trata de uma questão de mera combinação de diversas formas de opressão, Verena

Stolcke (1990) traz o entendimento de Sandra Harding, para quem a interseção entre gênero e raça tem o

potencial de mostrar como estas diferentes formas de dominação afetam os sujeitos de maneiras particulares.

Diz Harding: “em culturas estratificadas tanto por gênero quanto por ‘raça’, o gênero é também uma

categoria racial e a ‘raça’, uma categoria de gênero” (HARDING, 1986, p. 18, citada por STOLCKE, 1990, p.

105).

A riqueza dessa articulação está no equacionamento das “raízes” e dos “laços” da desigualdade e tem por

rendimento analítico as diferentes formas de dominação que afetam os sujeitos de maneiras particulares.

Como bem aponta Kimberlé Crenshaw (2002), a importância de desenvolver uma perspectiva que releve e

analise a interseccionalidade de aspectos raciais e questões de gênero reside no valor de descrições mais

precisas sobre as experiências vividas.

Nessa chave, propôs-se a interseção dessas duas categorias que têm o potencial de mostrar como diferentes

formas de dominação afetam as pessoas de maneiras particulares: afetam suas trajetórias; suas relações

sociais; seus modos de “brincar”, inclusive.

Essas categorias ajudam a deslindar o objeto de investigação e evidenciam conexões até então

desconhecidas. Assim, pressupõe-se uma atenção especial às inscrições intersubjetivas e à sua retradução em

formas sociais e simbólicas específicas. A hipótese do artigo é de que a cultura, mais do que fornecer uma

visão e um relato do mundo, tem seu impacto sobre as pessoas à medida que fornece o vínculo entre o que

as pessoas são intrinsecamente capazes de se tornar e o que elas realmente se tornam, uma por uma.

Perfazendo suas trajetórias, procura-se entender como isso aconteceu. Para que a sociedade possa se armar

do conhecimento de suas determinações, é imprescindível situá-la no campo das ações que a perpassam e no

campo intelectual que a integra.

Ademais, ao investigar pessoas e suas práticas culturais, entende-se que não existe uma essência ao

indivíduo nem um sentido autêntico de cultura. É importante desestabilizar essencialismos; é necessário

desconstruir a fetichização da cultura. No âmbito da diversidade cultural, os significados e valores são (mal)

lidos ou os signos são apropriados de maneira equivocada. Da perspectiva da diversidade cultural, a cultura é

vista, na maioria das vezes, como apenas folclore. A diversidade cultural é um tipo de “objeto epistemológico”
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que procura reconhecer os conteúdos e costumes culturais pré-dados e que dão origem a noções liberais de

multiculturalismo. Nessa chave, há uma importante distinção entre diversidade cultural e diferença cultural.

A diferença cultural é pensada como um processo de significação através do qual afirmações da cultura ou

sobre a cultura diferenciam, discriminam e autorizam a produção de campos de força. A validade da noção se

verifica à medida que intervém para transformar o cenário da articulação, quer dizer, à medida que altera a

posição de enunciação e as relações de interpelação: não apenas aquilo que é falado, mas onde é falado, por

quem é falado. Para as práticas culturais terem coerência, elas têm que fazer parte de processos sociais

integrados – ao mesmo tempo ideológicos, culturais e materiais. O trabalho mostra-se relevante não apenas

pela apreensão empírica organizada e direta que opera, mas também pelo debate ontológico que suscita.
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