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CAPÍTULO 6 
Passagens, margens 
e pobreza: símbolos 
religiosos da Communitas1

Este capítulo é dedicado ao estudo de uma modalidade de inter-rela- 
cionamento que chamei de “communitas” em meu livro O processo 
ritual, e que oponho ao conceito de estrutura social. A communitas é 
um fato da experiência de cada um e, no entanto, quase nunca foi 
considerada um objeto de estudo respeitável ou coerente pelos cien
tistas sociais. Não obstante, é fundamental na religião, na literatura, 
no drama e na arte, e seus traços se encontram profundamente grava
dos no direito, na ética, no parentesco e até mesmo na economia. Ela 
se torna visível nos ritos de passagem tribais, nos movimentos 
milenaristas, em monastérios, na contracultura e em incontáveis oca
siões informais. Tentarei, neste capítulo, definir mais explicitamente 
o que quero dizer com os termos “communitas” e “estrutura”. Mas 
antes, é preciso falar um pouco sobre o tipo de fenômeno cultural que 
me levou a sair em busca da communitas. Três aspectos da cultura me 
pareceram especialmente prenhes de símbolos rituais e crenças de

1 Apresentado pela primeira vez em uma conferência sobre Mito e Ritual na Faculdade 
de Dartmouth, em agosto de 1967 e publicado pela primeira vez, em forma revisada 
em Worship, v. 46, p. 390-412, ago./set. 1972; p 432-494 out. 1972.
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tipo não-estrutural. Eles podem ser descritos, respectivamente, como 
liminaridade, outsiderhood e inferioridade estrutural.

Liminaridade é um termo emprestado da formulação, por Arnold van 
Gennep, dos rites de passage “ritos de transição” -  que acompa
nham qualquer mudança de estado ou posição social, ou alguns ci
clos etários. Eles são marcados por três fases: separação, margem 
(ou limen -  termo latino para limiar, significando a grande importân
cia dos limiares reais ou simbólicos nesta posição intermediária dos 
ritos, embora, no mais das vezes, canicular, “dentro de um túnel”, 
descrevesse melhor a qualidade desta fase, sua natureza oculta, sua 
escuridão por vezes misteriosa) e reintegração.

Como primeira fase, a separação, compreende o comportamento sim
bólico que significa o afastamento do indivíduo ou do grupo de um 
ponto fixo anterior na estrutura social ou de um conjunto estabeleci
do de condições culturais (um “estado”). No decorrer do período 
liminar, o estado do sujeito ritual (o “passageiro” ou “liminar”) tor- 
na-se ambíguo, nem lá, nem cá, betwixt and between qualquer ponto 
fixo de classificação; ele passa por um domínio simbólico com pou
cos ou nenhum dos atributos do seu estado passado ou vindouro. Na 
terceira fase, a passagem está consumada e o sujeito ritual, o neófito 
ou iniciando, retorna à estrutura social, muitas vezes, mas nem sem
pre, numa posição mais elevada. A degradação ritual ocorre tanto 
quanto a elevação. Cortes marciais e rituais de excomunhão criam e 
representam descensos e não elevações. Os ritos de excomunhão eram 
realizados no nártex, ou pórtico de uma igreja, e não na nave ou no 
corpo principal, de onde os excomungados estavam sendo simboli
camente expulsos. Porém, na liminaridade, o simbolismo quase 
onipresente indica que o iniciando (initiare, “começar”), noviço 
(novus, “novo”, “fresco”), ou neófito veoç-Outov, “recém-nascido”) é 
estruturalmente, quando não fisicamente, invisível nos termos das 
definições e classificações padrão de sua cultura. Ele foi despido dos 
atributos externos de posição estrutural, afastado das principais are
nas da vida social em um alojamento ou campo de reclusão e reduzi
do a uma igualdade com seus companheiros iniciandos a despeito de 
sua condição pré-ritual. Defendo que é na liminaridade que surge a 
communitas, senão como expressão espontânea de sociabilidade, ao 
menos como forma cultural e normativa — ao enfatizar a igualdade e 
o companheirismo como normas, em vez de gerar uma communitas 
espontânea e existencial, embora não haja dúvida que a communitas
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espontânea possa surgir e de fato surge na maioria dos casos de pro
longados ritos de iniciação .

Tal como o estado betwixt-and-between de liminaridade, existe tam
bém o estado de outsiderhood, que se refere à condição de se estar 
permanentemente e por imposição posto à margem dos arranjos 
estruturais de um determinado sistema social, ou situacional e tem
porariamente segregado, ou segregando-se voluntariamente da con
duta dos ocupantes de posições e detentores de papéis naquele sis
tema. Entre estes outsiders estão, considerando-se várias culturas, 
xamãs, adivinhos, médiuns, sacerdotes, em claustro monástico, 
hippies, vagabundos e ciganos. É preciso distingui-los dos “margi
nais”, que são simultaneamente membros (por atribuição, opção, 
autodefinição ou conquista) de dois ou mais grupos cujas defini
ções sociais e normas culturais são diferentes e, às vezes, até mes
mo opostas entre si (ver Stonequist, Thomas e Znaniecki). Entre 
estes estariam os migrantes, americanos de segunda geração, indi
víduos de origem ética misturada, parvenus (marginais em ascen
são), déclassés (marginais em decadência), migrantes do campo para 
a cidade, e mulheres em papéis modificados, não-tradicionais. O 
que é in teressan te  nestes m arginais é o fato  de buscarem  a 
communitas no seu grupo de origem, o assim chamado grupo infe
rior, enquanto consideram o grupo mais prestigioso, no qual vivem 
a maior parte do tempo e no qual aspiram a um status superior, seu 
grupo de referência estrutural. As vezes, tornam-se críticos radicais 
da estrutura a partir da perspectiva da communitas, e, às vezes, ten
dem a negar o vínculo mais afetuoso e igualitário desta mesma 
communitas. São geralmente pessoas muito conscientes e auto-cons
cientes e de suas fileiras pode sair um número desproporcionalmente 
grande de escritores, artistas e filósofos. O conceito de marginalidade 
“secreta” de David Riesman, segundo o qual há pessoas que subje
tivamente falham em sentir as identidades que se esperam delas, 
parece inflacionar o conceito de marginalidade (1954, p. 154). Os 
marginais, como os liminares, também se encontram betwixt and 
between, porém, ao contrário dos liminares rituais, não têm nenhu
ma garantia de resolução final para sua ambigüidade. Os liminares 
rituais muitas vezes movem-se simbolicamente em direção a um 
status mais elevado, e o fato de serem temporariamente despidos 
de status é um “ritual”, um “como se”, um “faz-de-conta”, ditado 
por uma exigência cultural.
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O terceiro aspecto principal da cultura que interessa ao estudioso de 
religiões e simbolismos é a “inferioridade estrutural”. Também este 
pode ser absoluto ou relativo, permanente ou transitório. Principal
mente em sistemas de estratificação social em castas ou classes, te
mos a questão do status mais baixo, do pária, do trabalhador não- 
especializado, do harijan e do pobre. Uma rica mitologia desenvol
veu- se em torno do pobre, bem como o gênero da literatura “pasto
ral” (de acordo com W. Empson); ou como, na religião e na arte, o 
camponês, o pedinte, o mendigo, o harijan, os “filhos de Deus” de 
Gandhi, os desprezados e os rejeitados em geral muitas vezes recebe
ram a função simbólica de representar a humanidade, sem qualifica
ções ou características de status. Neste caso, o mais baixo representa 
a totalidade humana, o caso extremo retrata mais adequadamente o 
todo. Em numerosas sociedades tribais e pré-letradas, com pouca 
estratificação em termos de classes, a inferioridade estrutural emerge 
muitas vezes como detentora de valor sempre que a força estrutural 
dicotomicamente se opõe à fraqueza estrutural. Por exemplo, muitas 
sociedades africanas foram formadas pela conquista de povos indí
genas por imigrantes com maior poderio militar. Os invasores assu
mem o controle das altas funções políticas, tais como realezas, go
vernos provinciais, chefias. Por outro lado, acredita-se que os povos 
indígenas, por intermédio de seus líderes, detêm um poder místico 
sobre a fertilidade da terra e sobre todos que a habitam. Este povo 
autóctone tem poder religioso, o “poder dos fracos”, em oposição ao 
poder jurídico-político dos fortes, e representa a própria terra indivisa, 
contra o sistema político com sua segmentação interna e suas hierar
quias de autoridade. Aqui, o modelo de um todo indiferenciado cujas 
unidades são seres humanos totais, se opõe aquele de um sistema 
diferenciado, cujas unidades são postos e papéis, e onde a persona 
social é segmentada em posições dentro de uma estrutura. Isto lem
bra, estranhamente, aquelas noções gnósticas de uma “queda” extra
terrestre na qual uma “Humana Forma Divina” originalmente una se 
dividiu em funções conflitantes, cada qual incompletamente humana 
e dominada por uma única propensão, “intelecto”, “desejo”, “habili
dade” e assim por diante, não mais num equilíbrio ordenadamente 
harmonioso com as demais.

Em sociedades baseadas principalm ente no parentesco, há um 
contraste semelhante entre a Unha legal “dura” de descendência, 
patrilinear ou matrilinear, por meio da qual passam a autoridade, a
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propriedade e a posição social, e o lado “brando”, “afetivo” da família 
por intermédio da figura parental pertencente à assim chamada 
“filiação complementar”, o lado da mãe em sistemas patrilineares, e 
o lado do pai, nos sistemas matrilineares. Este lado é diferente da 
linha legal, e geralmente se lhe atribuem poderes místicos sobre o 
bem-estar integral de uma pessoa. Assim, em muitas sociedades 
patrilineares, o irmão da mãe tem o poder de amaldiçoar ou abençoar 
o filho da irmã, mas não possui poder legal. Em outras, a parentela da 
mãe pode servir de refúgio contra a severidade paterna. De qualquer 
forma, um homem é mais claramente um indivíduo em relação à sua 
parentela de filiação complementar, ou do que Meyer Fortes chamou 
de “lado submerso da descendência” (1949, p. 32) do que o é em 
relação à sua parentela linear, para a qual ele é, acima de tudo, um 
feixe de direitos e obrigações jurídicas.

Neste capítulo, exam inarei diversos aspectos da relação entre 
liminaridade, outsiderhood e inferioridade estrutural, e mostrarei, no 
decorrer desta análise, um pouco da relação dialética que se dá, com 
o passar do tempo, entre communitas e estrutura. Se afirmarmos que 
um processo tal como a ritualização tende a ocorrer freqüentemente 
nos interstícios ou no limiar de algo, precisamos saber com muita 
clareza o que é este algo. O que é a estrutura social? O termo estrutu
ra é, obviamente, empregado com mais freqüência nas ciências ana
líticas, e até mesmo na geologia, que é no mais das vezes, taxonômica 
ou descritiva. Ele evoca imagens arquitetônicas, de casas esperando 
por seus moradores, ou pontes com sapatas e pilastras; ou pode evo
car a imagem burocrática de escrivaninhas com escaninhos -  repre
sentando cada escaninho um status, sendo uns mais importantes que 
outros.

As ciências sociais, tal como a biologia, são parcialmente analíticas e 
parcialmente descritivas; o resultado é que há uma grande variação 
do significado de estrutura na obra de antropólogos e sociólogos. 
Alguns consideram a estrutura como sendo, principalmente, uma des
crição de padrões de ação que se repetem, ou seja, de uma uniformi
dade observável de ação ou operação, de algo “lá fora”, passível de 
ser observado empiricamente e, espera-se, mensurado. Este ponto de 
vista, melhor representado na antropologia pelo trabalho de Radcliffe- 
Brown e seus seguidores britânicos, foi severamente criticado por 
Lévi-Strauss, o qual defende que as estruturas sociais são “entidades 
independentes da consciência que os homens tenham delas (embora
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elas de fato governem a existência humana)” (1963, p. 121). Ele diz 
que tudo aquilo que se pode observar diretamente nas sociedades é 
“uma série de expressões, cada uma delas parcial e incompleta, da 
mesma estrutura subjacente, que elas reproduzem em cópias varia
das sem nunca esgotar por completo suas realidades”. Lévi-Strauss 
assevera que

se a estrutura puder ser observada, isto não se dará no[...]plano 
empírico, e sim em um nível mais profundo, negligenciado anterior
mente; o nível das categorias inconscientes que talvez possamos 
alcançar se unirmos domínios que, a princípio, se revelam  
desconectados do observador. De um lado, o sistema social da ma
neira como funciona de fato, do outro, a maneira como, por meio de 
seus mitos, de seus rituais e de suas representações religiosas, os 
homens tentam ocultar ou justificar as discrepâncias entre sua soci
edade e a imagem ideal acalentada por eles. (1960, p. 53)

Ele condena Radcliffe-Brown por sua “ignorância das realidades ocul
tas” e por acreditar que a estrutura é da ordem da observação empírica 
quando de fato está para além dela.

Mas, não vou iniciar esta análise pelo conceito de estrutura “social”, 
na realidade, estrutura cognitiva, de Lévi Strauss. Nem invocar aqui 
o conceito de estrutura como “categorias estatísticas”, ou considerar 
“estrutural” o que Edmund Leach chamou de “o resultado estatísti
co” de escolhas individuais múltiplas. A  visão de estrutura de Sartre, 
que a via como “uma complexa dialética de liberdade e inércia”, onde 
“a formação e manutenção de cada grupo é dependente do livre 
engajamento de cada indivíduo nas suas atividades conjuntas” (Rosen 
sobre Sartre em “Language, History, and the Logic of Inquiry in Lévi- 
Strauss and Sartre”, 1971, p. 281) está mais próxima do meu próprio 
posicionamento teórico, embora não seja o que quero dizer ao falar 
de estrutura na minha argumentação. O que pretendo aqui veicular 
com o termo estrutura social -  e o que, na maioria das sociedades, é 
implicitamente considerado o quadro da ordem social — não é um 
sistema de categorias inconscientes, mas são, muito simplesmente, 
nos termos de Robert Merton, “os arranjos padronizados de conjunto 
de papéis, conjuntos de posições e seqüências de posições [role-sets, 
status-set e status sequence\ conscientemente reconhecidos e regu
larmente operacionais em uma determinada sociedade. Eles estão in
timamente ligados às normas e sanções legais e políticas. Por con
junto de papéis [role-set], Robert Merton entende “as ações e as rela
ções que derivam de um status social”; conjunto de posições [status-
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set] refere-se às congruências prováveis de várias posições ocupadas 
por um indivíduo; e seqüência de posições [status sequence] signifi
ca a sucessão provável de posições ocupadas por um indivíduo ao 
longo do tempo. Dessa forma, para mim, a liminaridade representa o 
ponto intermediário numa entre duas posições status sequence-, 
outsiderhood refere-se às ações e relacionamentos que não derivam 
de um status social reconhecido, mas se originam fora dele, enquan
to o status mais baixo se refere ao degrau inferior de um sistema de 
estratificação social em que recompensas desiguais são concedidas a 
posições funcionalmente diferenciadas. Um “sistema de classes”, por 
exemplo, seria um sistema deste tipo.

Não obstante, o conceito de “estrutura social inconsciente” de Lévi- 
Strauss como uma estrutura de relações entre os elementos do mito e 
dos rituais precisa entrar no nosso cálculo ao considerarmos o 
fenômeno ritual liminar. Aqui é necessário fazer uma pausa para 
considerar uma vez mais a diferença entre estrutura e communitas. 
Em sociedades de todos os níveis de complexidade, surge implícita e 
explicitamente, um contraste entre a noção de sociedade enquanto 
um sistema diferenciado, segmentado de posições estruturais (que 
podem ou não ser dispostas numa hierarquia), e sociedade enquanto 
um todo homogêneo, não-diferenciado. O primeiro modelo aproxima- 
se do quadro preliminar que apresentei da “estrutura social”. Aqui, as 
unidades são estatutos e papéis, e não indivíduos humanos concretos. 
O indivíduo é segmentado nos papéis que representa. A unidade é 
aqui, o que Radcliffe-Brown chamou depersona, a máscara-papel, e 
não o indivíduo singular. O segundo modelo, o da communitas, surge, 
muitas vezes, culturalmente, sob o disfarce de um estado de coisas 
edênico, paradisíaco, utópico, ou mileniarista, para cuja conclusão a 
ação religiosa ou política, pessoal ou coletiva, deveria ser direcionada. 
A sociedade é retratada como uma communitas de camaradas livres e 
iguais -  ou pessoas totais. A “societas”, ou “sociedade”, como todos 
nós a experimentamos, é um processo que envolve tanto a estrutura 
social quanto a communitas, separadamente e unidas em proporções 
variáveis.

Mesmo lá onde não existem relatos míticos ou pseudo-históricos deste 
estado de coisas, rituais em que uma conduta igualitária e cooperati
va fica patente, e nos quais distinções seculares de posição, cargo e 
papel são suspensos ou considerados irrelevantes, podem ser realiza
dos. Nessas ocasiões rituais, antropólogos que construíram um mo-
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sociedade estão inter-relacionados e a hierarquia desses modos de 
interligação. Os neófitos podem aprender o que Lévi-Strauss cha
mou de “códigos senso riais” subjacentes aos detalhes do mito e do 
rito e às homologias entre eventos e objetos descritos em diferentes 
códigos -  visuais, auditivos e táteis. O meio aqui é a mensagem, e o 
meio é não-verbal, embora esteja muitas vezes meticulosamente 
estruturado.

Pode-se inferir de tudo isto que o contraste que acabei de ressaltar 
entre os conceitos de “estrutura” e “communitas” é um pouco inade
quado, pois está claro que a situação liminar de communitas encon- 
tra-se extremamente investida de um tipo de estrutura. Esta, no en
tanto, não é uma estrutura social no sentido de Radcliffe-Brown, mas 
sim de símbolos e idéias, uma estrutura instrucional. Não é tão difícil 
detectar aqui uma estrutura lévi-straussiana, uma maneira de incutir 
na mentalidade dos neófitos regras gerativas, códigos e meios pelos 
quais possam manipular os símbolos do discurso e da cultura de modo 
a conferir certo grau de inteligibilidade a uma experiência que exce
de de forma perpétua as possibilidades da expressão lingüística (e de 
outras expressões culturais). Dentro disto, pode-se encontrar o que 
Lévi-Strauss chamaria de “uma lógica concreta” e, por detrás disto, 
novamente, uma estrutura fundamental da mentalidade humana, ou 
mesmo o próprio cérebro humano. Para incutir com firmeza esta es
trutura instrucional nas mentes dos neófitos, parece ser necessário 
despi-los de atributos estruturais nos sentidos sociais, legais e políti
cos do termo. Sociedades mais simples parecem achar que apenas 
uma pessoa temporariamente privada de status, propriedade, posição 
ou cargo está apta a receber a gnose tribal ou a sabedoria oculta que 
é, com efeito, o conhecimento daquilo que o povo da tribo considera 
a estrutura profunda da cultura e, na realidade, do próprio universo. 
O conteúdo de tal conhecimento depende, obviamente, do nível 
de desenvolvimento científico e tecnológico. Lévi-Strauss, porém, 
argumenta que a estrutura mental do “selvagem” -  que pode ser des
colada da membrana palpável do que nos parecem, freqüentemente, 
modos bizarros de representação simbólica -  é idêntica à nossa pró
pria estrutura mental. Nós compartilhamos com o homem primitivo 
-  sustenta ele -  os mesmo hábitos mentais de pensamento em termos 
de discriminações e oposições binárias; da mesma forma que, assim 
como eles, temos regras, incluindo regras estruturais profundas, que 
comandam a combinação, segregação, mediação e transformação de 
idéias e relações.
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Entretanto, homens que se encontram fortemente envolvidos na es
trutura jurídico-política, aberta e consciente, não estão livres para 
refletir e especular sobre as combinações e oposições de pensamen
to; eles mesmos estão fundamentalmente envolvidos nas combina
ções e oposições da estrutura e estratificação social e política. Estão 
no calor da batalha, na “arena”, competindo por cargos, participando 
de contendas, facções e coalizões. Este envolvimento gera efeitos 
como ansiedade, agressão, inveja, medo, exultação e surtos emocio
nais que não estimulam reflexões racionais ou prudentes. Porém, na 
liminaridade ritual eles são postos, por assim dizer, fora do sistema 
total e de seus conflitos; tornam-se, temporariamente, homens à par
te -  e a freqüência com que o termo “sagrado” pode ser traduzido 
como “posto à parte” ou “de lado” é em várias sociedades surpreen
dente. Se chamarmos a conquista de uma vida e a luta para conquistá- 
la -  dentro e apesar de uma estrutura social -  de “pão”, então “nem 
só de pão” vive o homem.

A vida como série e estrutura de incumbências estatutárias inibe a 
utilização plena das capacidades humanas, ou, como diria Karl Marx, 
num estilo singularmente agostiniano, “dos poderes que dormitam den
tro do homem”. Tenho em mente as rationes seminales, “razões semi
nais”, de Agostinho, implantadas no universo criado, desde o início, e 
que devem desenvolver-se ao longo do tempo histórico. Agostinho e 
Marx favoreciam metáforas orgânicas para descrever o movimento so
cial, visto em termos de desenvolvimento e crescimento. Assim, para 
Marx, uma nova ordem social “cresce” no “ventre” da ordem antiga e 
“vem ao mundo” com a assistência de uma força “parteira”.

Sociedades pré-letradas, por causa da necessidade de simples sobre
vivência, oferecem pouco espaço para o lazer. Assim, somente por 
meio do fiat ritual -  agindo por intermédio da autoridade legítima 
conferida àqueles que operam o ciclo ritual -  criam-se oportunidades 
para retirar homens e mulheres de suas posições estruturais cotidia
nas na família, na linhagem, no clã e na chefia. Em situações tais 
como as dos períodos liminares dos grandes ritos de passagem, os 
“passageiros” e a “tripulação” estão livres, sob a égide do rito, para 
contemplarem por um instante os mistérios encarados por todos os 
homens, as dificuldades que cercam sua própria sociedade em parti
cular, seus problemas pessoais e as maneiras que seus predecessores 
mais sábios encontraram de ordenar, explicar, justificar, ocultar ou 
mascarar (“ocultar” não é o mesmo que “mascarar”, “ocultar” signi-
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fica “esconder”, “mascarar” significa impor as “características” de 
uma interpretação padronizada) esses mistérios e dificuldades. A 
liminaridade carrega o germe não só da ascese religiosa, da discipli
na e do misticismo, mas também da filosofia e da ciência pura. De 
fato, sabe-se que filósofos gregos como Platão e Pitágoras tiveram 
vínculos com os cultos de mistérios.

Gostaria de esclarecer neste momento que não me refiro aqui apenas 
à expressão comportamental espontânea da communitas, como a boa 
camaradagem encontrada em diversas situações sociais seculares mar
ginais e de transição, como em um pub inglês; num grupo “bom” em 
oposição a um grupo “hostil”, no “clube das oito e dezessete da m a
nhã”, num trem suburbano; num grupo de passageiros divertindo-se 
num cruzeiro marítimo; ou, falando mais sério, em certos encontros 
religiosos, um “sit-in”, “love-in”, “be-in”, ou, mais dramaticamente, 
nas “nações” de Woodstock ou da Ilha de Wight. Meu foco aqui está 
antes nas expressões culturais -  e, portanto, institucionalizadas -  da 
communitas, communitas vista da perspectiva da estrutura, ou incor
porada nesta como um momento, domínio ou enclave potencialmen
te perigoso, mas, ainda assim, vitalizante.

A communitas é, em termos existenciais e na sua origem, puramente 
espontânea e autógena.2 O “vento” da communitas existencial “sopra 
onde quer” . Ela opõe-se essencialmente à estrutura, da mesma forma 
que a antimatéria se opõe hipoteticamente à matéria. Assim, mesmo 
quando a communitas se torna normativa, suas expressões religiosas 
são cercadas por regras e interdições -  que têm a mesma função de 
um contêiner de chumbo encerrando um isótopo radioativo perigoso. 
Apesar disso, a exposição ou imersão na communitas parece uma 
exigência social indispensável para os homens. As pessoas têm uma 
necessidade real -  e eu não considero “necessidade” um “palavrão” -  
de retirar as máscaras, disfarces, trajes e insígnias de status de quan
do em quando, mesmo que seja apenas para vestir as máscaras 
libertadoras de uma dissimulação liminar. Mas eles o fazem por von
tade própria. E aqui eu gostaria de ressaltar o vínculo existente entre 
communitas, liminaridade e o status inferior. Acredita-se que as cas
tas e classes inferiores em sociedades estratificadas manifestam um 
comportamento mais involuntário e imediatista. Isto pode ou não ser

2 Aqui eu faria o contraste entre communitas “existencial” e “normativa”.
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empiricamente verdadeiro, mas é, até certo ponto, uma crença per
sistente e talvez sustentada com mais firmeza por aqueles que ocu
pam os degraus intermediários na estrutura, sobre os quais as pres
sões estruturais no sentido da conformidade são as maiores. E, em
bora os condenem abertamente, eles também invejam em segredo o 
comportamento desses grupos e classes menos submetidos às inibi
ções normativas, estejam eles em posição mais baixa ou mais alta na 
pirâmide do status. Aqueles que pretendem maximizar a communitas, 
com frequência minimizam ou até eliminam, a princípio, as marcas 
aparentes da posição social, como Tolstoi e Ghandi tentaram fazer 
consigo mesmos. Em outras palavras, eles se aproximam em suas 
roupas e comportamento da condição dos pobres. Estes signos de 
indigência incluem usar vestimentas simples e baratas, ou a assumir 
a túnica do camponês ou o macacão do operário. Alguns iriam mais 
longe e tentariam expressar o caráter “natural”, em oposição ao cará
ter “cultural”, da communitas -  embora “natural” seja, neste caso, 
uma definição cultural deixando os cabelos e unhas crescerem e 
não lavando o corpo, como o fazem alguns dos santos cristãos e ho
m ens santos hindus e m uçulm anos. Porém , sendo o hom em  
inveteradamente um animal cultural, aqui, a natureza torna-se um 
símbolo cultural do que é, na essência, uma necessidade social hu
mana -  a necessidade de um indivíduo de estar inteiramente junto de 
seus companheiros, e não segregado deles em células estruturais. Um 
modo de vestir-se “natural” ou simples, ou de despir-se, em alguns 
casos, sinaliza que o indivíduo deseja aproximar-se do basicamente 
ou meramente humano, em oposição ao estruturalmente específico, 
representado por status ou classe.

Um elenco aleatório desse tipo de aspirantes à communitas pura in
cluiria: os frades mendicantes da Idade Média, especialmente as or
dens dos franciscanos e dos carmelitas, por exemplo, cujos membros 
eram proibidos, pelas regras de suas respectivas ordens, de possuir 
bens, não só pessoais, mas também coletivos, o que os obrigava a 
subsistir pela mendicância, tão mal vestidos quanto os mendigos; 
alguns santos católicos modernos, como São Benedito Labré, o pere
grino (d. 1783), supostamente sempre coberto de bichos enquanto 
viajava incessante e silenciosamente pelos santuários de peregrina
ção europeus; os homens santos hindus, muçulmanos e sikhs da ín 
dia e do Oriente Médio buscam qualidades de pobreza e mendicância 
semelhantes, sendo que alguns deles chegam a dispensar de todo as
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vestim entas; na Am érica contem porânea, temos os adeptos da 
contracultura, que, tal como os homens sagrados do Oriente, têm 
cabelos e barbas longas e se vestem de variadas formas, usando des
de roupas características dos pobres urbanos até os trajes de grupos 
étnicos e rurais desprivilegiados, como os ameríndios e os mexica
nos. Pouco tempo atrás, alguns homens hippies criticavam tão vee
mentemente os princípios subjacentes à estrutura que tinham esco
lhido abandonar que chegavam a rejeitar, no seu vestuário, a ênfase 
americana na virilidade e na agressividade vitoriosa num ambiente 
empresarial competitivo, usando colares de contas, braceletes e brin
cos, da mesma forma que o “flower power” do final da década de 
1960 se opunha ao poder militar e à agressividade empresarial. Neste 
ponto, eles partilham a mesma opinião dos santos VTrasaivas do sul 
da índia medieval. Minha colega A. K. Ramanujan traduziu recente
mente da língua kannada alguns poemas conhecidos como vacanas 
que, no seu protesto contra as dicotomias estruturais tradicionais do 
hindusimo ortodoxo, rejeitam as diferenças entre homem e mulher, 
considerando-as superficiais. Cito um destes poemas mais adiante.

Não há dúvida de que, da perspectiva dos ocupantes de posições de 
comando ou manutenção da estrutura, a communitas -  mesmo quan
do se torna normativa -  representa um perigo real. Além de repre
sentar também uma tentação para todos os que passam a maior parte 
de suas vidas assumindo papéis estruturais, incluindo até mesmo lí
deres políticos. Quem não quer arrancar aquela velha armadura? Esta 
situação foi exemplificada dramaticamente na história antiga da or
dem franciscana. Tantas pessoas acorreram parajuntar-se aos seguido
res de São Francisco que o recrutamento para o clero secular diminuiu 
drasticamente; os bispos italianos queixaram-se de que não tinham como 
manter a disciplina eclesiástica quando suas dioceses estavam sendo 
atropeladas pelo que eles consideravam uma turba de mendigos. No 
último quarto do século XIII, o papa Nicolau III decretou que a ordem 
deveria modificar sua regra com relação ao abandono de todo tipo de 
propriedade. Desse modo, uma ameaça comunitária à estrutura jurídi
ca da Igreja foi revertida em seu favor, pois a doutrina da pobreza 
deixara uma marca permanente no catolicismo, agindo como um obs
táculo recorrente ao crescimento do legalismo romano, com seu forte 
envolvimento nas estruturas políticas e econômicas.

A liminaridade, então, recorre com freqüência à pobreza para o seu 
repertório de símbolos, principalmente para seus símbolos de rela-
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ção social. Da mesma forma, como vimos anteriormente, os outsiders 
voluntários da nossa própria sociedade, principalmente os comuneiros 
rurais voluntários, também colhem seu vocabulário simbólico na po
breza e na indigência. Tanto as ordens m endicantes quanto a 
contracultura contemporânea possuem afinidades com outro fenô
meno social que recentemente gerou grande interesse entre antropó
logos e historiadores. Refiro-me àquela categoria de movimentos re
ligiosos, espalhados pela história e de ampla proveniência geográfi
ca, que têm sido variadamente descritos como “entusiásticos”, “he
réticos”, “milenaristas”, “revivalistas”, “nativistas”, “messiânicos” e 
“separatistas” -  para citar apenas alguns dos termos utilizados por 
teólogos, historiadores e cientistas sociais. Não vou entrar na ques
tão do estabelecimento de uma taxonomia adequada destes movi
mentos, contentando-me em mencionar alguns dos seus atributos re
correntes que parecem muito semelhantes àqueles da (1) liminaridade 
ritual em sociedades tribais, (2) m endicância relig iosa e (3) 
contracultura. Em primeiro lugar, é normal para os membros desses 
movimentos ou desistir de qualquer bem que possuam, ou de terem 
todos os seus bens em comum. Há registros de casos em que os mem
bros destroem todos os seus bens a mando de seus líderes proféticos. 
A razão aqui é, creio eu que, na maioria das sociedades, as diferenças 
quanto à propriedade correspondem às grandes diferenças de status, 
ou, então que nas sociedades mais simples sem estado estejam relaci
onadas à segmentação de grupos corporativos. “Liquidar” a proprie
dade (a metáfora do fluido talvez seja significativa e pode às vezes 
ser expressa concretamente no simbolismo da água, como no batis
mo, o que talvez seja um exemplo da “lógica concreta” de Lévi- 
Strauss), significa apagar as linhas de clivagem estrutural que, na 
vida comum, impedem o homem de adentrar a communitas.

Da mesma forma, a instituição do casamento, fonte da família, célula 
básica da estrutura social em muitas culturas, também é atacada em 
vários movimentos religiosos. Alguns buscam substituí-la pelo que 
Lewis Morgan chamaria de “promiscuidade primitiva”, ou por di
versas formas de “casamento grupai”. Algumas vezes, isto é susten
tado para demonstrar o triunfo do amor sobre o ciúme. Em outros 
movimentos, ao contrário, a regra é o celibato, e a relação entre os 
sexos torna-se extensão maciça do laço entre irmãos. Assim, alguns 
movimentos religiosos assemelham-se a ordens religiosas na absten
ção da atividade sexual, enquanto outros se assemelham a alguns
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grupos de hippies ao abolir a exclusividade sexual. Ambas as atitu
des em relação à sexualidade buscam homogeneizar o grupo median
te a “liquidação” das divisões estruturais. Nas sociedades tribais há 
igualmente uma abundância de evidências etnográficas testemunhando 
que as relações sexuais são proibidas durante o período liminar nos 
grandes ritos de passagem. Algumas vezes, podem ocorrer também, 
episódios de licensiosidade sexual após períodos de abstinência se
xual, em tais cerimônias; em outras palavras, ambos os modos 
contrastantes representativos da destruição do casamento monogâmico 
são utilizados.3

Fazendo uma breve digressão, os fatos parecem fazer mais sentido se 
considerarmos a sexualidade não tanto como a fonte primordial da 
socialidade e a socialidade como libido neutralizada, mas como a 
expressão, em suas diversas modalidades, tanto da communitas, quanto 
da estrutura. A sexualidade, sendo um impulso biológico, é manipulada 
culturalmente e, portanto, simbolicamente, de modo a expressar uma 
ou outra dessas grandes dimensões da socialidade. Ela torna-se, então, 
um meio para fins sociais, tanto quanto um fim para o qual os meios 
sociais são engendrados. Enquanto a estrutura enfatiza, e até mesmo 
exagera, as diferenças biológicas entre os sexos, em matéria de 
vestimenta, ornamentação e comportamento, a communitas tende a 
reduzir estas diferenças. Assim, em muitas iniciações tribais em que 
ambos os sexos surgem como neófitos, homens e mulheres, meninos e 
meninas, são muitas vezes vestidos da mesma forma e comportam-se 
de modo parecido na situação liminar. Posteriormente, o costume os 
segrega e enfatiza as diferenças sexuais, na medida em que retornam à 
ordem estrutural. Nos movimentos religiosos, em alguns dos ritos de 
incorporação decisivos, como no batismo por imersão, os neófitos ou 
catecúmenos podem vir a usar o mesmo tipo de túnica -  uma túnica 
que muitas vezes oculta deliberadamente as diferenças sexuais, como 
numa das ramificações do culto bwiti, no Gabão, descrito por James 
Fernandez. Até hoje é comum, em situações dominadas por valores 
estruturais (ou de classe média), escutar comentários deste tipo a respeito 
dos hippies'. “Como é que vamos saber se é um menino ou uma menina? 
Todos eles têm cabelo grande e se vestem do mesmo jeito!”

3 Obviamente, as consequências organizacionais do celibato versus orgia devem 
ser bem diferentes, assim como a atitude dos guardiães da estrutura ortodoxa em 
relação aos tipos rivais destes movimentos.
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Apesar disso, a semelhança entre homens e mulheres não significa 
necessariamente o desaparecimento da atração sexual entre eles. Não 
há evidências de que os membros da cultura alternativa sejam menos 
ativos sexualmente do que seus colegas “caretas”. Mas às vezes a 
sexualidade -  talvez nas formas “polimorficamente perversas” reco
mendadas por Norman Brown e enaltecidas por Allen Ginsberg -  
parece ser considerada por eles um modo de aumentar o caráter 
inclusivo da communitas, como um recurso para uma compreensão 
mútua de longo alcance. Este tipo de recurso opõe-se positivamente 
à afirmação do caráter exclusivo de certos vínculos estruturais, como 
o casamento e a unilinearidade.

As muitas características que estes movimentos religiosos “entusiás
ticos” e “quiliásticos” partilham com a situação liminar nos sistemas 
rituais tradicionais sugerem que estes movimentos também possuem 
uma qualidade liminar. Mas sua, liminaridade não é institucionalizada 
e pré-ordenada. Em vez disso, deveríamos considerá-la como sendo 
gerada espontaneamente numa situação de mudança estrutural radi
cal, o que Parsons, seguindo Weber, chama de “ruptura profética”, 
quando aparentemente os princípios sociais basilares perdem sua an
tiga eficácia, sua capacidade de funcionarem como axiomas para o 
comportamento social, e novas formas de organização social surgem, 
num primeiro momento, para selecionar e, posteriormente, substituir 
as formas tradicionais. A religião e o ritual, como bem sabemos, muitas 
vezes sustentam a legitimidade de sistemas sociais e políticos ou pro- 
vêem os símbolos pelos quais a legitimidade é expressa de forma 
mais vital, de tal modo que, quando a legitimidade dessas relações 
sociais é impugnada, também o sistema ritual simbólico que servia 
para reforça-las deixa de ser convincente. É neste limbo da estrutura 
que os movimentos religiosos -  comandados por profetas carismáticos 
-  reafirmam poderosamente os valores da communitas, muitas vezes 
de forma extremas e antinômica.

Este ímpeto primário, no entanto, logo atinge seu apogeu e perde seu 
elã; como diz Weber, “o carisma se rotiniza” e as formas espontâneas 
de communitas convertem-se em estrutura institucionalizada, ou se 
rotinizam, frequentemente como ritual. O que o profeta e seus segui
dores fizeram na realidade torna-se um modelo comportamental a ser 
representado numa forma litúrgica, estereotipada e seletiva. Esta es
trutura ritual possui dois aspectos importantes: por um lado, os feitos 
históricos do profeta e de seus companheiros mais próximos tornam-
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se uma história sagrada -  impregnada com os elementos míticos tão 
típicos da liminaridade que se torna cada vez mais resistente a 
críticas e revisões e se consolida numa estrutura, no sentido lévi- 
straussiano, na medida em que oposições binárias são estabelecidas e 
enfatizadas entre eventos cruciais, indivíduos, grupos, tipos de con
duta, períodos de tempo, e assim por diante; por outro lado, tanto os 
feitos do fundador quanto suas visões e mensagens cristalizam-se 
nos objetos simbólicos e nas atividades de rituais cíclicos e repetitivos. 
Com efeito, pode ser que mesmo nas religiões tribais, onde não há 
história religiosa escrita, os ritos cíclicos, que lembram tanto fenô
menos naturais em sua estabilidade e recorrência, como a rotação das 
estações e os ciclos de vida dos pássaros e animais, tenham -  se ori
ginado em tempos de crise social -  de responsabilidade dos homens 
ou causada por catástrofes naturais nas visões e nos feitos novos e 
idiossincráticos de xamãs ou profetas inspirados.

O conceito de “repetição compulsiva” de Freud, sejam quais forem 
suas causas, descreve muito bem o processo pelo qual as formas 
inspiradoras geradas em certas experiências de communitas se repe
tem numa mimese simbólica e se tornam as formas rotinizadas da 
estrutura. Os resultados da “visão” tornam-se modelos ou padrões de 
comportamento social repetitivo. À palavra ou ato que parecia curar 
ou corrigir desordens pessoais e sociais veio a atribuir-se um poder 
intrínseco, isolado de seu contexto original, sendo repetido formal
mente em elocuções rituais e encantatórias. Um feito criativo torna- 
se um paradigma ético ou ritual.

Permitam-me dar um exemplo simples da minha própria experiência 
de campo. Entre os Ndembu de Zâmbia, pude fixar datas aproxima
das para a introdução de certos rituais nos sistemas de cultos de caça 
e curativos que, embora agora compartilhem muitas das proprieda
des dos ritos mais tradicionais, traem suas origens em alguma fase 
tumultuada da história dos Ndembu. Aqui, a ameaça externa parece 
intensificar o sentimento de unidade Ndembu. O culto dos caçadores 
armados de Wuyang e o culto curativo de Chihamba, em suas ora
ções e simbolismo, por exemplo, referem-se, sem dúvida, ao impac
to traumático do comércio de escravos do século XIX sobre os 
Ndembu acossados e fugitivos; o culto Tukuka, introduzido bem re
centemente, marcado por tremedeiras histéricas e por uma idéia de 
possessão por espíritos estrangeiros -  notadamente europeus -  está 
em contraste evidente com a dignidade e repressão quase apolínea de
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muitas das performances rituais tradicionais. Entretanto, estes ritu
ais, apesar de suas diferenças, apresentam os Ndembu como uma 
communitas de sofredores interdependentes.

Não somente entre os Ndembu, mas também na história da maioria 
das grandes religiões, vemos crise revelando communitas e, subse- 
qüentemente, a forma manifesta de tal communitas reforçando uma 
velha estrutura ou substituindo-a por uma nova. Diversos movimen
tos de reforma dentro da Igreja Católica, incluindo a própria reforma 
protestante, para não mencionar os inúmeros movimentos evangéli
cos e revivalistas dentro do mundo cristão, confirmam isto. No Islã, 
os movimentos reformistas sufi e sanusi entre os beduínos e os 
berberes são apenas dois exemplos entre muitos outros. As muitas 
tentativas de liquidar a estrutura de castas no hinduísmo indiano, desde 
o budismo, passando pelo jainismo e pelo lingaiatismo, e os san
tos VIrasaiva até o ghandism o -  para não m encionar religiões 
sincréticas hindu-islâmicas, como o siquismo -  são outros exemplos.

Menciono esta correlação entre crise, communitas e a gênese das re
ligiões principalmente porque os sociólogos e os antropólogos mui
tas vezes consideram  que “o so c ia l” é sem pre idên tico  ao 
“socioestrutural”, que o homem é apenas um animal estrutural e, con- 
seqüentemente, um homo hierarchicus. Assim, o colapso de um sis
tema social só pode resultar em anomie [anomia], angst [angústia] e 
na fragmentação da sociedade numa massa de indivíduos ansiosos e 
desorientados, inclinados, como diria Durkheim, a taxas patologica
mente altas de suicídio. Pois se este tipo de sociedade é desestruturada, 
ela não é nada. São raras as vezes em que se admite que a dissolução 
de relações estruturais pode às vezes dar uma oportunidade positiva 
à communitas.
Um exemplo histórico recente disto é o “milagre de Dunquerque”, 
no qual a destruição de uma organização formal dos exércitos alia
dos em 1940 deu origem a uma organização informal, derivada do 
espírito liberado de communitas. O resgate de pequenos grupos de 
soldados pela tripulação de pequenos barcos fomentou um espírito 
de resistência conhecido geralmente como “o espírito de Dunquerque”. 
A trajetória geral dos grupos de guerrilha em oposição aos exércitos 
formalmente regulados e hierarquizados na história recente da Chi
na, da Bolívia, de Cuba e do Vietnã pode ser considerada outro exem
plo. Não estou sugerindo que não haja anomia, angústia, alienação
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(para mencionar os três “As” atualmente populares) nestas situações 
de mudança estrutural drástica -  não deve causar surpresa ou indig
nação que em todo e qualquer campo social processos sociais contrá
rios estejam agindo simultaneamente mas sugiro que forças soci
ais positivas podem estar em ação também aqui. O colapso da estru
tura pode significar a vitória da communitas.

Durkheim, cuja obra tem sido tão influente tanto na Inglaterra quanto 
na França, é muitas vezes difícil de compreender justo porque, em 
momentos distintos, usa o termo “sociedade” para representar, por 
um lado, um conjunto de axiomas e normas jurídicas que coagem e 
restringem a individualidade e, por outro, “uma força viva e anima
dora” muito próxima do que chamamos aqui de “communitas”. Pórem, 
esta proximidade não é total, pois Durkheim concebe esta força como 
“anônima e impessoal” e como algo que atravessa as gerações, en
quanto vemos a communitas antes como uma relação entre pessoas, 
uma relação Eu-Tu, nos termos de Buber, ou um Nós, a própria es
sência do qual é sua imediaticidade e espontaneidade. É a estrutura 
que é transmitida, mecanicamente e pela repetição; embora sob cir
cunstâncias favoráveis uma certa forma estrutural, gerada há muito 
tempo por um momento de communitas, possa voltar quase miracu
losamente a liquefazer-se numa forma viva de communitas. Este é 
o objetivo dos movimentos religiosos revivalistas e revitalistas -  
em oposição aos movimentos transformistas ou radicais-, restabe
lecer o vigor antigo do vínculo social de seus comunicantes, natural 
daquela religião nos seus dias de crise gerativa e êxtase. Por exem
plo, como escreve Ramanujan, “Da mesma forma que os protestan
tes europeus, os VIrasaivas voltaram ao que eles sentiam que tinha 
sido a inspiração original das tradições antigas, idêntica à experiên
cia verdadeira e atual” (1973, p. 33). Talvez isto também esteja 
subjacente à idéia de revolução permanente. Estava presente sem 
dúvida nos eventos de maio a junho de 1968 em Paris, quando os 
estudantes adotaram símbolos de unidade e communitas de revolu
ções francesas pregressas. Assim como na Comuna de Paris de 1871, 
os comuneiros identificaram-se com os revolucionários de 1789, a 
ponto de adotarem  o calendário revolucionário nas revistas da 
comuna, também os eventos de 1968 consideravam-se uma espécie 
de reencenação da Comuna de Paris. Mesmo as barricadas erguidas 
tinham pouco valor prático, mas eram um símbolo de continuidade 
da grandeza do levante de 1871.
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Quando um sistema social alcança certa estabilidade, como na maio
ria das sociedades estudadas até recentemente pelos antropólogos, 
tende a desenvolver-se na relação tem poral entre estrutura e 
communitas um processo ao qual é difícil negar o epíteto de 
“dialético”. Os ciclos de vida de indivíduos e grupos mostram uma 
exposição alternada a essas grandes modalidades das relações huma
nas. Os indivíduos avançam de status mais baixos para status mais 
altos ao longo de períodos provisórios de liminaridade, nos quais são 
despidos de todo e qualquer status secular, embora possam ter um 
status religioso. Aqui, o superior é obrigado a aceitar o estigma do 
inferior e até mesmo suportar pacientemente o escárnio daqueles que 
ainda serão seus subalternos, como nos ritos de investidura de mui
tos chefes e líderes africanos.

Como a liminaridade representa o que Erving Goffman chamaria de 
“um nivelamento e um desnudamento” do status estrutural, um im
portante componente da situação liminar é, conforme vimos antes, 
uma ênfase maior na natureza às custas da cultura. A situação liminar 
não só representa uma situação instrutiva -  com um grau de objetivi
dade dificilmente encontrado em situações estruturais, onde as dife
renças de status precisam ser justificadas ou antes meramente aceitas 
- ,  mas é também repleta de símbolos que vinculados de forma bas
tante explícita a processos biológicos, humanos ou não-humanos, e a 
outros aspectos de ordem natural. De certa forma, quando o homem 
deixa de ser o senhor e torna-se o igual ou o irmão do homem, deixa 
também de ser o senhor e transforma-se no igual ou no irmão dos 
seres não-humanos. É a cultura que fabrica as distinções estruturais; 
e é também a cultura que erradica estas distinções na liminaridade. 
Ao fazê-lo, porém, a cultura é obrigada a se valer do idioma da natu
reza, para substituir suas ficções por fatos naturais -  mesmo que tais 
fatos sejam realidade apenas no âmbito de um arcabouço de concei
tos cu lturais. A ssim , é na lim inaridade, e tam bém  naquelas 
fases do ritual à beira da liminaridade, que se encontra uma profusão 
de referências simbólicas a animais, pássaros e vegetação. Máscaras 
de animais, plumas de aves, fibras de capim, vestes feitas de folhas 
envolvem e amortalham os neófitos e sacerdotes humanos. Desta for
ma, simbolicamente, a vida estrutural é apagada pela animalidade e 
pela natureza, independentemente de ser regenerada por estas mes
mas forças. A gente morre para dentro da natureza para renascer de 
dentro dela. Uma vez quebrado, o costume estrutural revela dois tra-
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ços humanos. O primeiro é o intelecto liberado, cujos produtos 
liminares são o mito e a especulação proto-filosófica; o outro é a 
energia corporal, representada pelos disfarces e ademanes animais. 
Ambos podem ser recombinados de várias maneiras.

Um protótipo clássico desta dualidade é o centauro Quíron, metade 
velho sábio, metade garanhão, que em sua caverna na montanha -  
sintetizando a outsiderhood e a liminaridade -  instruía, e até mesmo 
iniciava, os filhos adolescentes dos reis e príncipes aqueus, que iriam, 
futuramente, ocupar posições de liderança na estrutura social e política 
da Hélade. Sabedoria humana e força animal se encontram nesta figura 
liminar, que é ao mesmo tempo cavalo e homem. Como bem se sabe, 
há uma abundância de figuras teratoantrópicas, combinando animais 
com características humanas, nas situações liminares; da mesma 
forma, seres humanos imitam o comportamento de espécies de animais 
diversas. Até mesmo os anjos nas tradições iraniana, judaico-cristã e 
islâmica podem ser vistos desta forma -  como figuras ornitômicas, 
aves-homens, mensageiros betwixt and between a realidade absoluta 
e a realidade relativa.

Seria insensato, no entanto, e até mesmo incorreto, segregar tão radi
calmente a estrutura da communitas. Enfatizo isto mais vigorosamente 
pois ambas as modalidades são humanas. Para cada nível e domínio 
da estrutura há uma modalidade de communitas, e existem ligações 
culturais estabelecidas entre elas nos sistemas socioculturais mais 
estáveis e avançados. Usualmente, na reclusão ou nas fases liminares 
dos ritos de passagem,, pelo menos alguns dos símbolos, até mesmo 
dos sacra manifestados, fazem referência aos princípios da estrutura 
social. Por exem plo, entre os Nyakyusa da Tanzânia, que são 
patrilineares, um importante remédio simbólico em todos os ritos de 
passagem é um fluido avermelhado, muito afetuosamente chamado 
de ikipiki, representando o princípio da descendência patrilinear. Da 
mesma forma -  como mostrou Terence Turner, de Chicago, em seu 
ensaio sobre os índios caiapó do Brasil -  os mitos sagrados, quando 
não são contados no sigilo e na reclusão das situações rituais, refe
rem-se muitas vezes a pontos cruciais de passagem e transição nas 
vidas de indivíduos ou grupos. Considerados globalmente, estes mi
tos muitas vezes “relacionam-se à situação social à qual se referem 
[numa relação de] analogia e não de contraste e oposição” (TURNER, 
1967, resumo, p. 2). Terence Turner refere-se aqui à dialética de Lévi- 
Strauss. Turner distingue entre dois aspectos da estrutura do mito: “a

236



estrutura interna de relações lógicas de oposição e mediação entre os 
distintos elementos simbólicos do mito (o aspecto da estrutura no 
qual Lévi-Strauss prefere se concentrar) e a relação do mito como um 
todo e a situação social à qual ele se refere” (TURNER, 1967, resu
mo, p. 2). Este fio contínuo de estrutura pela communitas ritualizada 
na liminaridade é, do meu ponto de vista, altamente característico de 
sistemas culturais há muito estabelecidos e estáveis, nos quais a 
communitas foi, por assim dizer, completamente domesticada, ou até 
mesmo encurralada -  como no caso dos elks e dos kiwanis nos Esta
dos Unidos. A communitas crua ou selvagem é, mais tipicamente, 
um fenômeno de grande mudança social ou pode vir a ser uma forma 
de reação contra uma estruturação rígida demais da vida humana em 
matéria de status e desempenho de papéis [role-playing]-  contra a 
qual muitos adeptos da contracultura dizem rebelar-se - ,  contra o que 
chamam de “valores de classe média americanos”, ou contra os “ho
mens de organização”, ou contra a regulamentação tácita imposta, 
em diversos níveis e domínios da sociedade, pela predominância de 
um complexo militar-industrial, com seu repertório intrincado de con
troles sociais velados.

Para mim, é a análise da cultura em fatores e sua livre recombinação 
em todos e quaisquer padrões, sejam eles os mais estranhos, que é 
mais característica da liminaridade, e não o estabelecimento de regras 
implícitas de caráter sintático ou o desenvolvimento de uma estrutura 
interna de relações lógicas de oposição e mediação. A limitação das 
combinações possíveis de fatores pela convenção indicaria, para mim, 
a intrusão cada vez maior da estrutura nessa região da cultura 
potencialmente livre e experimental.

Aqui, parece conveniente recorrer a uma afirmação de Sartre (1969, 
p. 57-59):

Eu [concordo] que os fatos sociais possuem estrutura e leis próprias 
que controlam os indivíduos, mas vejo nisto a resposta da matéria 
trabalhada aos agentes que a trabalham. As estruturas são criadas 
por atividades que não possuem estrutura, mas que sofrem suas con
sequências como estrutura.

Considero a liminaridade uma fase na vida social em que este con
fronto entre “atividades que não possuem estrutura” e suas “conseqü- 
ências estruturadas” gera nos homens seus graus mais elevados de 
autoconsciência. A sintaxe e a lógica são características problemáti
cas e não axiomáticas da liminaridade. Precisamos ver se elas estão
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lá -  empiricamente. E se as encontrarmos, precisamos pesar bem sua 
relação com as atividades que ainda não possuem estrutura ou lógica, 
mas apenas potencialidades neste sentido. Em sistemas culturais há 
muito estabelecidos, esperaria encontrar o crescimento de uma sinta
xe e de uma lógica simbólicas e iconográficas; em sistemas em muta
ção ou recentemente estabelecidos, esperaria encontrar, nas situa
ções liminares, ousadia e inovação tanto nos modos de relacionar 
elementos simbólicos e míticos quanto na escolha dos elementos a 
serem relacionados. Novos elementos e suas diversas combinações 
com elementos antigos também podem vir a ser introduzidos, como 
nos sincretismos religiosos.

A mesma formulação se aplicaria a outras expressões de liminaridade, 
tais como a literatura e a arte ocidentais. A arte, às vezes, expressa ou 
replica a estrutura institucionalizada para legitimar ou criticá-la; mas 
freqüentemente combina os fatores da cultura -  como no cubismo e 
na arte abstrata -  de maneiras novas e sem precedentes. O incomum, 
o paradoxal, o ilógico e até mesmo o perverso estimulam o pensa
mento e geram questões; “limpam as portas da percepção”, como 
diria Blake. Isto é ainda mais provável quando a arte é apresentada 
em sociedades pré-letradas numa situação instrucional, como a ini
ciação. Assim, a representação de monstros e de situações sobrenatu
rais nos termos das definições culturais, como os laços incestuosos 
que ligam os deuses nos mitos de algumas religiões, pode ter a fun
ção pedagógica de forçar aqueles que consideram  sua cultura 
inquestionável a repensar o que até então consideravam axiomas e 
“certezas”. Pois toda sociedade requer de seus membros maduros 
não só adesão às suas regras e modelos, mas também certo nível de 
ceticismo e iniciativa. A iniciação serve para suscitar a iniciativa ao 
menos tanto quanto para produzir a conformidade aos costumes. Os 
iniciandos devem romper com os esquemas e paradigmas aceitos se 
quiserem enfrentar a novidade e o perigo. Precisam aprender a gerar 
um esquema viável em face de um desafio ambiental. É possível en
contrar algo semelhante na literatura européia, como, por exemplo, 
na obra de Rabelais e Genet. Há quem considere que esse tipo de 
domínio sobre os fenômenos não questionados pelos incultos confe
re um poder acrescido nas incumbências posteriores de um status 
novo e mais elevado.

Entretanto, a freqüência com que tais eventos contrários à natureza -  
ou, melhor dizendo, anticulturais ou antiestruturais -  como incesto,
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canibalismo, assassinato de parentes próximos e acasalamento com 
animais retratados no mito e no ritual liminar, possuem mais do que 
uma função pedagógica. Esta recorrência é também mais do que uma 
simples maneira cognitiva de codificar as relações entre os elemen
tos rituais, de atribuir-lhes sinais positivos ou negativos ou indicar 
transformações, como afirmaria Lévi-Strauss. Penso que, neste caso, 
precisamos voltar à nossa questão inicial sobre certos aspectos da 
natureza que se afirmam nas situações liminares. Pois a natureza hu
mana, tanto quanto a cultura, tem suas regularidades inconscientes, 
embora tais regularidades possam ser justamente aqueles cuja ex
pressão precisa ser denegada, caso os seres humanos queiram seguir 
as atividades indispensáveis à sua vida e manter o controle social na 
medida em que o fazem. Muito daquilo que a psicologia profunda 
insiste ter sido reprimido no inconsciente tende a ressurgir, seja de 
forma velada, seja de forma perfeitamente explícita, nos rituais 
liminares e nos mitos que a eles se relacionam. Em muitas mitologi
as, os deuses matam ou castram seus pais, casam com suas mães e 
irmãs, copulam com mortais na forma de animais ou aves -  enquanto 
nos ritos que encenam estas histórias, seus representantes ou imita
dores humanos reproduzem, simbolicamente, ou, às vezes, até mes
mo literalmente, estas amoralidades imortais. Nos ritos de reclusão 
da iniciação à virilidade, à feminilidade, ou às associações tribais ou 
sociedades secretas, pode haver episódios de canibalismo real ou sim
bólico — nos quais os homens comem a carne dos recém-mortos ou de 
prisioneiros, ou então a carne simbólica das divindades chamadas de 
“pais”, “ irmãos ou mães”. Aqui, existem de fato regularidades e 
repetições, porém não aquelas da lei e do costume, mas de desejos 
inconscientes que se opõem às normas sobre as quais o vínculo social 
secularmente se apóia -  desde as regras de exogamia e da proibição 
do incesto, passando por aquelas que impõem respeito à pessoa física 
de outrem, pela veneração dos anciãos, até as definições que classifi
cam os homens diferentemente dos animais. Aqui volto mais uma 
vez à caracterização que fiz em vários artigos de certos símbolos- 
chave e ações simbólicas centrais como “semanticamente bipolares” 
e “culturalmente intencionais” para despertar uma quantidade bruta 
de emoção -  até mesmo de emoção ilícita -  apenas para ligar este 
quantum de emoção despida de qualidade moral, numa fase posterior 
de um grande ritual, legítimos objetivos e valores, a com uma conse- 
qüente restauração da qualidade moral, porém, desta vez, positiva em 
vez de negativa. Talvez Freud e Jung, de maneiras diferentes, possam
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contribuir bastante para o entendimento desses aspectos não-lógicos 
e não-racionais (embora não irracionais) das situações liminares.

O que parece emergir deste breve olhar sobre alguns dos aparatos 
culturais dos ritos, símbolos e mitos liminares é que todos estes fenô
menos revelam grande profundidade e complexidade. Eles enfatica
mente não se prestam a serem reduzidos aos termos dos praticantes 
de uma só disciplina ou subdisciplina, tais como as várias e opostas 
escolas da psicologia, emocionalista e intelectualista, as várias esco
las do reducionismo sociológico, desde os seguidores de Radcliffe- 
Brown até os de Lévi-Strauss, ou filósofos e teólogos que possam 
tender a negligenciar o envolvimento contextuai destes fenômenos 
com a estrutura social, a história, a economia e a ecologia dos grupos 
específicos nos quais ocorrem. O que não desejamos é uma separa
ção maniqueísta o que é puramente intelectual ou espiritual daquilo 
que é material e específico nestes fenômenos religiosos cruciais. E 
também não deveríamos separar -  ao considerarmos o símbolo liminar 
-  algo que se oferece à experiência de alguém que de fato a experi
menta. Aqui eu diria que se a forma cultural da communitas -  confor
me ela se dá na liminaridade -  pode corresponder a uma verdadeira 
experiência de communitas, os símbolos aí apresentados podem ser 
vivenciados com maior profundidade do que em qualquer outro con
texto, caso o sujeito ritual tenha o que os teólogos chamariam de 
“disposições adequadas”. Aquilo que Matthias Vereno4 chamou de 
“o esse essencialmente relacional ou predicativo” do símbolo é aqui 
exemplificado da forma mais plena -  como uma relação que ele cha
ma de “gnóstica”. Os homens “sabem” mais ou menos em função da 
qualidade do seu relacionamento com outros homens. A gnose, “co
nhecimento profundo”, é altamente característica da liminaridade, cer
tamente em muitas partes da África, conforme Germaine Dieterlen 
mostrou em relação aos Dogon e Audrey Richards em relação aos 
Bemba, onde se acredita que a sabedoria esotérica transmitida sim
bolicamente nos ritos de puberdade das meninas modificava o ser 
mais íntimo dos neófitos. Não se trata somente da transmissão de um 
novo conhecimento, mas também da absorção de um novo poder, 
adquirido pela fraqueza da liminaridade e que se tornará ativo na

4 Matthias Venero da Universidade de Saizburgo fez este comentário na Conferência 
da Faculdade de Dartmouth (agosto de 1967) sobre Mito e Ritual.
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vida pós-liminar, quando o status social dos neófitos tiver sido 
redefinido nos ritos de reintegração. Entre os Bemba, a mulher se 
desenvolve a partir da menina por meio da importação de gnose numa 
communitas das mulheres.

Recapitulando a argumentação até aqui: numa situação temporaria
mente liminar e espacialmente marginal, os neófitos ou “passagei
ros” são despidos de status e autoridade num rito de passagem pro
longado -  em outras palavras, removidos de uma estrutura social que 
é em última estância mantida e sancionada pelo poder e pela força -  
e posteriormente nivelados até um estado social homogêneo pela dis
ciplina e pelo ordálio. Este desamparo secular, no entanto, pode vir a 
ser compensado por um poder sagrado, o poder dos fracos, que deri
va, por um lado, da natureza ressurgente e, por outro, da recepção de 
conhecimento sagrado. Muito do que vinha sendo cerceado pela es
trutura social é liberado, notadamente o senso de camaradagem e 
comunhão, em suma, de communitas; por outro lado, muito do que 
havia sido dispersado por vários domínios de estrutura social e cultu
ral encontra-se agora restrito e canalizado para os complexos siste
mas semânticos de símbolos multivocais e mitos que ganham grande 
poder conjuntivo e possuem o que Erik Erikson, seguindo Rudolf 
Otto, chamaria de “numinosidade” . É como se as relações sociais 
tivessem sido esvaziadas de seu caráter estrutural político-legal, ca
ráter este -  embora não, é claro, sua estrutura específica -  que foi 
transmitido às relações entre símbolos, idéias e valores, e não entre 
personae sociais e status. Neste não-lugar e neste não-espaço que 
resistem à classificação, as principais classificações e categorias de 
cultura emergem nos integumentos do mito, do símbolo e do ritual.

Nas sociedades tribais, as pessoas têm pouco tempo, em suas vidas 
cotidianas, para se dedicarem à especulação protofilosófica e teológica. 
Nos períodos liminares prolongados, entretanto, pelos quais todos 
devem passar, elas se tornam uma classe privilegiada, amplamente 
apoiada pelo trabalho dos demais -  embora sejam expostas, em 
compensação, a severas privações -  com grandes oportunidades de 
aprenderem e especularem sobre o que a tribo considera suas “coisas 
mais importantes”. Aqui temos uma alienação positiva do indivíduo 
to tal da persona parc ia l, que n ecessariam en te  resu lta  no 
desenvolvimento, ao menos em princípio, ou poten-cialmente, se não 
na prática, de uma perspectiva total, e não parcial, da vida da sociedade. 
A pós esta im ersão nas profundezas da lim inaridade -  m uito
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freqüentemente simbolizada no ritual e no mito por uma cova que é 
também um útero após esta experiência profunda de humilhação e 
humildade, um homem que, ao fim do ritual, tem a incumbência de um 
status político sênior ou simplesmente de uma posição mais elevada 
em algum segmento particularista da estrutura social, certamente jamais 
poderá voltar a ser tão paroquial, tão particularista, quanto antes em 
suas fidelidades sociais. Isto pode ser observado em diversas sociedades 
tribais que praticam ritos de circuncisão, prolongados: os iniciandos 
são provenientes de segmentos tribais diversos; quando os ritos são 
completados, eles formam uma associação com direitos e obrigações 
mútuos que podem durar até a morte e que extravazam clivagens 
fundamentadas em status herdados ou conquistados.

Poderia parecer que onde há pouca ou nenhuma provisão estrutural 
para a liminaridade, a necessidade social de fuga ou abandono das 
obrigações estruturais busca expressão cultural de maneiras não ex
plicitamente religiosas, embora possam tornar- se extremamente 
ritualizadas. Muito freqüentemente, esta retoação da estrutura social 
pode assumir uma forma individualista -  como no caso de muitos 
artistas, escritores e filósofos pós-renascentistas. Porém, se obser
varmos com atenção suas obras, é possível ver nelas ao menos um 
pleito por communitas. O artista nunca está sozinho de fato, e ele não 
escreve, pinta ou compõe para a posteridade, mas para a communitas 
viva. É claro que, tal como o iniciando na sociedade tribal, o herói 
novelístico precisa ser reintroduzido no domínio estrutural, entretan
to, para aqueles que “nasceram uma segunda vez” (ou para converti
dos), o aguilhão daquele domínio -  suas ambições, invejas e dispu
tas de poder -  foi removido. Ele é como o “cavaleiro da fé” de 
Kierkegaard, que, tendo confrontado a multidão estruturada e quan
titativa como “o indivíduo qualitativo”, segue da antítese para a sín
tese e, embora permaneça externamente indistinguível dos demais, 
nesta ordem da estrutura social, encontra-se daí em diante livre da 
sua autoridade despótica, tornando-se uma fonte autônoma de com
portamento criativo. Esta aceitação ou este perdão, para usar os ter
mos de William Blake, da estrutura num movimento de retorno de uma 
situação liminar é um processo muito recorrente na literatura ocidental 
e, de fato, nas próprias vidas de muitos escritores, artistas e heróis po
líticos populares, desde Dante e Lênin, até Nehru e os exilados políti
cos africanos que se tornaram líderes. Ele representa a secularização 
do que parece ter sido originalmente um processo religioso.
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Em tempos recentes muitas pessoas, em particular aquelas abaixo 
dos trinta anos, demonstraram uma tendência a tentar criar uma 
communitas e um estilo de vida permanentemente contido dentro da 
liminaridade. O lema delas era o Tune in, turn on, and drop aut “Se 
liga, entra nessa e cai fora”, de Timothy Leary. Ao invés de uma 
passagem, a liminaridade, parece começar a ser considerada um esta
do, embora alguns pareçam ter pensado nas comunas como aloja
mentos para a iniciação e não como lares permanentes. É claro que 
esta conversão da liminaridade, modificada, num estilo de vida ocor
reu também nas ordens monásticas e mendicantes, por exemplo, no 
cristianismo e no budismo; mas o estado religioso vem sendo defini
do com clareza como uma condição excepcional reservada àqueles 
que buscam a perfeição, exceto, é claro, na Tailândia, onde todos os 
jovens do sexo masculino passam um ano como monges. A vida reli
giosa não é para todos, mas apenas para aqueles “eleitos pela graça”. 
Mas mesmo assim vimos quão perigosa a communitas primitiva 
franciscana foi considerada pela igreja estruturada.

Mas os hippies ocidentais urbanizados compartilham com muitas sei
tas entusiásticas históricas um desejo de generalizar e perpetuar sua 
condição liminar e de outsiders. Num seminário realizado em Cornell, 
um dos meus graduandos apresentou-me um pouco da literatura pro
duzida em Haight-Ashbury5 durante o auge da cultura “Hashbury”, e 
eu gostaria de citar algumas passagens de um jornal chamado Oracle, 
publicado “com uma periodicidade mais ou menos bimestral” em São 
Francisco e descrito como o “jornal local” dos hippies. Cito o volume 
I, número 6, que saiu em fevereiro de 1967, considerado subsequen
temente “um número clássico”. Muitas das características que atribu
ímos às fases liminares dos ritos de passagem e aos estágios iniciais 
de movimentos religiosos ressurgem nesta literatura com notável cla
reza. Vimos que, na liminaridade, a estrutura social ou desaparece ou 
é simplificada e generalizada, enquanto o aparato social torna-se 
muitas vezes estruturalmente complexo. Bem, deparamo-nos, então 
na primeira página desta cópia do Oracle com uma série de afirma
ções sobre o “'rock” (descrito como a “primeira música ‘cabeça’ que 
tivemos desde o barroco”). O rock é claramente uma expressão cultu
ral e a instrumentalidade daquele estilo de communitas que surgiu

Este distrito de São Francisco era o principal centro hippie em 1966 e 1967. Seu 
nome deu origem a pôsteres e grafites como: “Haight é amor”.
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como antítese ao “careta”, ao tipo de estrutura social burocrática dos 
“homens de organização” da América de meados do século XX. Ci
tarei livremente (embora com exatidão) esta página, na qual parece 
que o termo “rock” representa, às vezes, um tipo de música, e às 
vezes, uma modalidade de communitas. O autor de “Notas para uma 
Nova Geologia” (geologia -  o estudo do rock!6) enuncia “alguns prin
cípios”. Entre eles estão:

Que os princípios do rock não se limitam à música, e que a forma 
que o futuro tomará pode ser observada em grande parte nas suas 
aspirações atuais (a saber: liberdade total, experiência total, amor 
total, paz e afeto mútuo) [nota: a ênfase na totalidade, ou “totalismo”, 
em vez de nas perspectivas parciais e no caráter “profético” desta 
manifestação liminar];

Que o rock é um estilo de vida, internacional e prestes a se tornar, 
nesta década, universal; e que ele não pode ser detido, retardado, 
derrubado, silenciado, modificado ou controlado pelos typeheads, 
cujos argumentos não se aplicam e cujas maquinações não convêm, 
pois não conseguem compreender (sacar) o que o rock é e o que ele 
faz realmente [nota: a ênfase na qualidade pan-humana, e ainda as
sim imediata, deste novo relacionamento social e de seu produto 
cultural -  ambos chamados de “rock”];

Que o rock é um fenômeno tribal [sic], imune a definições e outras 
operações tipográficas, e constitui o que pode ser chamado de uma 
mágica do século XX [nota: typeheads -  em oposição aos acid heads 
-  “define” e “estereotipa” -  mas, é claro, fenômenos verdadeira
mente “tribais” estão intensamente envolvidos com classificações, 
conforme Lévi-Strauss e os “estruturalistas do pensamento” demons
traram];

Que o rock é um agente crucial na derrocada das distinções absolu
tas e arbitrárias [nota: a expressão do poder da communitas de 
dissolver as divisões estruturais];

Que a participação grupai, a experiência total e o envolvimento 
irrestrito são os desideratos mínimos tanto do rock, quanto de um 
mundo que tem gente demais [nota: a ênfase na necessidade de rela
cionamentos cara a cara -  ideais para o desenvolvimento da 
communitas];

Que o rock está criando os ritos sociais do futuro [note: a ênfase no 
papel criativo de determinadas situações sociais em que se constro
em novas definições e modelos de comportamento];

Que também significa “rocha", em inglês. (N. do T.)
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Que o rock introduz uma estética da descoberta [note: a qualidade 
experimental da liminaridade é aqui reconhecida];

Que o rock está desenvolvendo configurações sturgeonescas de homo 
gestalt.

Isto quanto às características sociais dessa “communitas do rock”. 
Para este autor, “tipográfico” designa aquele tipo de pensamento ana
lítico que pressupõe um corpo morto, em oposição às “ações vitais” 
de descoberta; typeheads são “rotuladores” estéreis e autoritários; e 
“sturgeonesco”7 não se refere ao peixe russo, mas a um escritor de 
ficção-científica americano que há alguns anos escreveu um roman
ce, popular entre os hippies, sobre um grupo de pessoas que constitu
íam uma gestalt humana -  “a próxima etapa da evolução humana” -  
na qual o grupo toma o lugar do indivíduo como unidade humana 
essencial. Essas pessoas viviam “em penca”, e tal como os membros 
do culto descrito por Robert Heinlein em ”Um Estranho numa Terra 
Estranha” se ‘grockavam’ juntos”. Os estudiosos do simbolismo e 
do mito deveriam, incidentalmente, voltar seus olhos para a ficção- 
científica, pois este gênero fornece vários exemplos do tipo de mani
pulação dos fatores culturais em novas e freqüentemente bizarras com
binações e cenários anteriormente postuladas como sendo uma ca
racterística da liminaridade nas iniciações e religiões de mistério. 
Estamos lidando aqui com “uma estética da descoberta”, uma mito
logia do futuro, uma mitologia “ômega”, tão adequada a uma socie
dade que passa por mudanças rápidas e incessantes quanto uma mi
tologia do passado, ou uma mitologia “alfa”, é adequada a uma or
dem social cíclica estável e relativamente repetitiva.

A qualidade de solvente estrutural que tem a liminaridade se faz 
presente com clareza, pois o “rock decompõe as distinções absolutas 
e arbitrárias.” Escrevi em outra ocasião (1969) que a communitas é, 
em princípio, universal e sem fronteiras, em oposição à estrutura, 
que é específica e delimitada. Aqui vemos o rock descrito como 
“internacional e... universal”. Mas vamos ver o que o “geólogo” do 
Oracle tem a dizer sobre o rock como manifestação cultural, ao invés 
de modalidade de relacionamento social:

7 O autor refere-se a Theodore Sturgeon e seu livro Além do Humano, publicado 
pela primeira vez em 1953. O trocadilho faz referência ao esturjão, peixe de cuja 
ova se produz o caviar. (N. do T.)
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O rock é uma legítima forma de arte avant-garde, profundamente 
enraizada na música do passado (especialmente no barroco e seus 
antecessores), dotado de grande vitalidade e potencial de crescimento 
e desenvolvimento, adaptação, experimentação etc.;

O rock compartilha a maioria dos seus princípios formais/estrutu- 
rais com a música barroca [...] e tanto ele quanto o barroco podem 
ser julgados a partir dos mesmos critérios gerais (sendo os princípi
os regentes aqueles da estrutura em mosaico de contraste tonal ou 
textural: tatibilidade, colagem).

Aqui vemos mais uma vez o contraste entre a communitas não- 
estruturada (ou, nas palavras do autor, “os grupos, eles mesmos, muito 
mais interligados e integrados do que qualquer conjunto comparável 
no passado”) e seu produto e meio cultural altamente elaborados que, 
a exemplo dos mitos analisados por Lévi-Strauss e Leach, possuem 
uma organização lógica de “princípios formais/estruturais.”

Obviamente, o pedrigree da communitas do “rock” é muito mais an
tigo do que o autor imaginou. Existiu, sem dúvida, um “rock” 
paleolítico! E antropólogos de toda parte do mundo tomaram parte 
em “cenas” tribais semelhantes à cena roqueira -  nos alojamentos de 
reclusão das iniciações ou nas danças rítmicas, com seus cantos im
provisados -  de muitos tipos de rituais em muitos tipos de socieda
des. Nosso autor fala também de “sinestesia”, a comunhão do visual, 
do auditivo, do tátil, do espacial, do visceral e de outras modalidades 
de percepção sob a influência de vários estímulos, como a música, a 
dança e as drogas. Arthur Rimbaud, um dos heróis populares da 
contracultura, teria aprovado isto como “un derèglement ordonné de 
tous le sens”, “uma perturbação ordenada de todos os sentidos”. Tal 
como Rimbaud escreveu sobre as cores das vogais, nosso autor fala 
do “contraponto sensorial -  os sentidos registrando estímulos con
traditórios e o cérebro se divertindo enquanto tenta integrá-los [...] 
imagine saborear o si menor [...] a fantástica sinestesia!”.

É possível apontar semelhanças minuciosas entre fenômenos liminares 
de todos os tipos. Porém, vou chamar atenção, neste fim de capítulo, 
para a maneira como certos atributos culturais de status atribuídos 
inferiores adquirem um significado de communitas como atributos 
de situações ou personae liminares. Esta ênfase no simbolismo da 
fraqueza e da pobreza não se limita à contracultura. É claro que não 
estou falando aqui do comportamento social real das pessoas de cas
tas, classes ou posições estruturalmente inferiores. O comportamen
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to destes indivíduos, tão ou tão pouco dependente de considerações 
socioestruturais quanto o comportamento daqueles que possuem po
sições sociais superiores à deles. O que tenho em mente é o valor 
simbólico do pobre ou harijan na religião, na literatura e na filosofia 
política. Na religião, o homem santo aparentemente mais pobre do 
que o mais humilde mendigo pode vir, e efetivamente vem muitas 
vezes, de um estrato abastado e aristocrático, ou, ao menos, muito 
bem educado, da estrutura social. São Francisco, por exemplo, era 
filho de um rico comerciante; Gautama era um príncipe. Na literatu
ra, vemos os valores da communitas representados por tipos como os 
camponeses de Tolstoi e por personagens como a prostituta Sonia, de 
Dostoievski; o pobre violinista judeu Rothschild (que nome mais irô
nico!),8 de Tchekov; Jim, o escravo negro de Mark Twain e seu vaga
bundo jovial Huckleberry Finn, que Lionel Trilling afirmou forma
rem “uma comunidade primitiva de santos [...] porque não têm um 
pingo de orgulho” (TheLiberal Imagination, 1953, llo ff.); e o Bobo 
no Rei Lear, de Shakespeare. Na filosofia política, temos as imagens 
do Nobre Selvagem de Rousseau, do proletariado de Marx, dos 
Intocáveis de Ghandi, a quem ele chamava harijans ou “crianças de 
Deus”. Cada um destes pensadores, no entanto possui uma receita 
estrutural e uma fórmula diferente para relacionar communitas com 
estrutura. A pobreza liminar não deve ser confundida com a pobreza 
real, embora o pobre liminar possa tornar-se pobre de fato. Porém, a 
pobreza liminar, seja ela um processo ou um estado, é ao mesmo 
tempo expressão e instrumentalidade da communitas. A communitas 
é o que as pessoas realmente buscam por meio da pobreza voluntária. 
E, em virtude de ser a communitas uma modalidade tão básica, até 
mesmo primordial, de interligação humana, não dependendo de con
venções ou sanções, ela é muitas vezes igualada religiosamente ao 
amor -  tanto ao amor dos homens, quanto ao amor de Deus. O prin
cípio é simples: deixe de ter para ser; se, no relacionamento da 
communitas, você “for” em relação àqueles que “são”, então vocês 
se amam uns aos outros. A dificuldade enfrentada por estas prescri
ções edênicas num mundo pos-edênico é que os homens precisam 
organizar-se estruturalmente para poderem existir materialmente e,

8 A família Mayer Amschel Rothschild é uma tradicional dinastia de banqueiros e 
financiadores de origem judaica que se estabeleceu na Europa no começo do 
século XIX, tendo ganhado, inclusive, títulos de nobreza dos governos austro- 
húngaro e britânico. (N. do T.)
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quanto mais complexa se torna a tecnologia utilizada para viver, mais 
sutil e mais intrincada torna-se a divisão de trabalho, e os status e 
papéis ocupacionais e organizacionais passam a consumir mais 
tempo e se tornam mais absorventes. Uma grande tentação neste am
biente é a de subordinar a communitas completamente à estrutura, de 
modo que o princípio da ordem jamais seja subvertido. A tentação 
oposta é a de abdicar totalmente da estrutura. O problema social hu
mano básico e perene é descobrir qual é a relação certa entre estas 
modalidades em um tempo e lugar específicos. Como a communitas 
possui um forte componente afetivo, ela uma atração mais imediata 
sobre os homens; mas, como a estrutura é a arena na qual eles perse
guem seus interesses materiais, a communitas -  talvez mais até do 
que o sexo -  tende a ser recalcada para o inconsciente, e lá se torna 
ou uma fonte de sintomas patológicos individuais,9 ou desencadeada 
sob formas culturais violentas em períodos de crise social. As pes
soas podem enlouquecer por causa da repressão da communitas-, às 
vezes, tornam-se obsessivamente estruturais como um mecanismo 
de defesa contra sua necessidade urgente de communitas.

As grandes religiões sempre levaram em conta esta bipolaridade e 
tentaram garantir uma relação equilibrada entre essas dimensões so
ciais. Mas, as incontáveis seitas e movimentos cismáticos na história 
das religiões quase sempre defenderam os valores da communitas 
contra os da estrutura e afirmaram que as grandes religiões das quais 
se haviam separado tinham se tornado completamente estruturadas e 
secularizadas, meras formas vazias. Significativamente, estes movi
mentos separatistas adotaram invariavelmente um estilo cultural do
minado pela linguagem cultural da indigência. Em seu impulso inici
al, estes movimentos geralmente despem seus membros das suas os
tentações de riqueza ou status, adotam um discurso simples e numa 
extensão considerável despem suas práticas religiosas de ritualismos 
e simbolismos visuais. Organizacionalmente, eles muitas vezes abo
lem lideranças carismáticas ou métodos de representação democráti
ca. Caso estes movimentos atraiam um grande número de indivíduos 
e perdurem por muitos anos, sentem muitas vezes a necessidade de 
se conciliarem novamente com a estrutura, tanto em suas relações 
com a sociedade externa quanto em seus próprios assuntos internos, 
litúrgicos e organizacionais.

9 “A necessidade de se relacionar" com os demais.
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As grandes religiões históricas têm, com o passar do tempo, aprendi
do a incorporar enclaves de communitas às suas estru tu ras 
institucionalizadas -  da mesma forma que as religiões tribais o fa
zem em seus ritos de passagem -  e a oxigenar, por assim dizer, o 
“corpo místico”, garantindo as almas ardentes desejosas de viverem 
na communitas e na pobreza, a vida toda, que possam fazê-lo. Assim 
como num ritual de qualquer grau de complexidade existem fases de 
separação e subseqüente reintegração ao domínio da estrutura social
-  fases que contêm elas mesmas muitas características estruturais, 
incluindo símbolos que refletem ou expressam princípios estruturais
-  e uma fase liminar que representa um ínterim de communitas dota
do de rico e elaborado simbolismo, uma grande religião ou Igreja 
também contém muitos setores organizacionais e litúrgicos que se 
sobrepõem à estrutura social secular e a interpenetram, ao mesmo 
tempo que mantém numa posição central um santuário de communitas 
não qualificada, aquela pobreza que é considerada a “poesia da reli
gião”, e da qual São Francisco, Ângelo Silésio, os poetas sufis, Rumi 
e Al-Ghazali e Basavanna, o poeta VTrasaivas, eram trovadores e 
menestréis.

O vínculo entre o status estruturalmente inferior e a communitas tam
bém pode ser encontrado em sociedades tribais; não se trata apenas 
de uma marca da complexidade estrutural. Agora gostaria de fechar 
o círculo da minha argumentação e afirmar que, do ponto de vista do 
homem estrutural, aquele que se encontra na communitas é um exila
do ou estrangeiro, alguém que pela sua própria existência questiona 
toda a ordem normativa. É por isso que, quando refletimos sobre 
instituições culturais, precisamos levar em conta os interstícios, ni
chos, intervalos e as periferias da estrutura social visando encontrar 
uma representação cultural, ainda que relutante, desta modalidade 
humana primordial de relacionamento. Por outro lado, em tempos de 
mudança social drástica e sustentada, é a communitas que se mostra 
muitas vezes como central, e é a estrutura que constitui a periferia 
“quadrada” ou “careta”. Se fôssemos arriscar uma avaliação pessoal 
destas questões, poder-se-ia dizer, talvez que muito da miséria do 
mundo se deveu às ações convictas dos fanáticos de ambos os cre
dos. Enquanto, de um lado, existe um übermensch estrutural e funda
mentalmente burocrático que gostaria de arranjar todos os homens 
inferiores em termos de hierarquia e arragimentá-los em uma “Nova 
Ordem”, do outro existem os niveladores puritanos que aboliriam
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todas as diferenças idiossincráticas entre os homens (até mesmo as 
diferenças organizacionais necessárias em prol da busca de alimen
to) e implantariam uma ditadura ética que deixaria pouco espaço para 
compaixão e perdão. “Uma Lei para o Leão e outra para o Boi é 
Opressão”, dizia Blake sobre este tipo de tirania ética. Como, no en
tanto, ambas as modalidades sociais são indispensáveis à continuida
de social humana, uma não pode existir por muito tempo sem a outra. 
Com efeito, se a estrutura é levada à sua máxima rigidez, ela provoca 
a nêmesis ou da revolução violenta, ou da apatia não-criativa, ao pas
so que, se a communitas se vê maximizada, ela logo se transforma na 
sua própria sombra, o totalitarismo, em virtude da necessidade de 
reprimir nos seus membros toda e qualquer tendência a desenvolver 
autonomias e interdependências estruturais.

Ademais, a communitas, que é, em princípio, sem fronteiras e uni
versal, tem sido na prática histórica limitada a regiões geográficas 
especiais e a aspectos específicos da vida social. Assim, as variadas 
expressões da communitas, tais como mosteiros, conventos, bastiões 
socialistas, comunidades e irmandades semi-religiosas, colônias nu
distas, comunas das contraculturas modernas, campos de iniciação, 
sentiram muitas vezes a necessidade de se cercarem de muros reais e 
simbólicos -  uma variedade do que os sociólogos estruturais chama
riam de “mecanismos mantenedores de fronteiras”. Quando se trata 
de comunidades de larga escala, estes “mecanismos” tendem a assu
mir a forma de organizações militares e policiais, explícitas ou secre
tas. Assim, para manter a communitas do lado de fora, a estrutura 
precisa ser mantida e reforçada constantemente. Quando os grandes 
princípios passam a considerar-se antagônicos, ambos “se tornam 
aquilo que contemplam”. O que parece necessário, para citar, uma 
vez mais, Blake, é “destruir a negação”, “redimindo”, desta forma, 
“os contrários”, ou seja, descobrir qual é a relação certa entre estrutu
ra e communitas num dado tempo e lugar na história e na geografia, 
para que ambos possam receber seu quinhão.

Em resumo, um dos mais importantes obstáculos ao desenvolvimen
to de uma teoria sociológica e antropológica tem sido a quase perfei
ta identificação do social com o socioestrutural. Mesmo quando as 
relações informais são consideradas estruturais. Muitas delas o são, é 
claro, mas não todas; estas últimas incluem as mais relevantes, e aqui 
é possível distinguir o raso do profundo. Isto tem criado enormes 
dificuldades em relação a diversos problemas, como no caso da mu-
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dança social, da sociologia da religião, da teoria dos papéis, para citar 
apenas alguns deles. E também levou à idéia de que tudo que não é 
socioestrutural é “psicológico” -  seja lá o que isto signifique. Também 
levou à instalação de uma falsa dicotomia entre o indivíduo enquanto 
sujeito e a sociedade enquanto objeto. O caso parece ser que o social 
possui uma dimensão livre e sem fronteiras e outra que é cativa e deli
mitada, a dimensão da communitas na qual os homens se confrontam 
não como atores, mas como “totalidades humanas”, seres integrais que 
compartilham reconhecidamente a mesma humanidade.

Uma vez que se reconheça isto, as ciências sociais serão capazes de 
examinar com maior sucesso do que o têm feito até aqui fenômenos 
culturais como a arte, a religião, a literatura, a filosofia e até mesmo 
muitos aspectos da lei, da política e do comportamento econômico que 
têm, até aqui, eludido a rede conceituai estruturalista. Tais domínios 
estão repletos de referências à communitas. Pode-se então abandonar a 
tarefa vã de tentar descobrir de que maneira certos símbolos encontra
dos no ritual, na poesia ou na iconografia de uma determinada socieda
de “refletem” ou “expressam” sua estrutura social ou política. Os sím
bolos podem muito bem refletir não a estrutura, mas a antiestrutura. E 
podem não só refleti-la, como também contribuir para a sua criação. 
Em vez, disto, podemos considerar o mesmo fenômeno nos termos da 
relação entre estrutura e communitas encontrado em situações 
relacionais, como nas passagens de um estado estrutural para outro, 
nos interstícios das relações estruturais e nos poderes dos fracos.
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