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A MALDIÇÃO DE JOÃO E MARIA: 
APELOS DE UMA ETNIA IDENTITÁRIA1

Carlos Velázquez2

RESUMO
Tomando como premissa as observações de Stuart Hall, donde constata que, contrário a algumas ex
pectativas, as construções identitárias contemporâneas rumam para uma pluralidade efêmera e uma
paradoxal procura por referenciais étnicos, em perspectiva transdisciplinar de base bibliográfica e do
cumental, induzo a hipótese de que tais características identitárias respondem a um estágio imaturo
do sistema socioeconômico global, carente de articulação com referenciais que transcendam a autor
referenciação sígnica e cultural. Dado que esta reflexão procura extroverterse a limiares sígnicos, seu
prosseguimento repousa em articulações simbólicas, norteadas pelo paradigma qualitativo junguiano.
Finalmente, na culminância do exercício indutivo, confirmo a pertinência da hipótese lançada. 

PALAVRAS CHAVE
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Introdução
Um bom número de visões consagradas, hoje podemos observar, talvez por causa de

sua inexatidão, esperavam, ou ainda esperam, que a sociedade globalizada sustentasse cons
truções identitárias amplas e unificadamente universalistas. Não obstante, o que se observa
não confirma as expectativas. Constatase, em vez disso, uma fragmentação identitária que
procura cifrar a diversidade de suas experimentações em abreviações étnicas incapazes, por
tanto, de ancorar construções mais profundas. No corpo desta reflexão, alioume à descrença
de que a forma globalizada do sistema capital possa abrigar identidades mais consistentes,
apoiado na hipótese de que essas posturas identitárias correspondem a comportamentos
infantis que, por algum motivo, estagnaramse na negação da própria superação para está
gios mais amadurecidos.

O principal problema com uma hipótese como esta é que sua elaboração e tratamento
são impossíveis a partir de referências exclusivamente racionais. A racionalidade nos faz hu
manos, portanto, criticar a humanidade em termos racionais é falar a nós, sobre nós, e a
partir de nós mesmos. Esta autorreferencialidade está pressuposta em nossos sistemas se
mióticos, pois a elaboração dos signos que racionalmente medeiam nossos reportes objetais
é nossa. É portanto mister devolver substancialidade ao signo, atreverse a lidar com o ine
fável que sempre resulta na interação com o objeto, isto é, articular, pela imaginação, a ra
cionalidade com seus substratos irracionais (Velázquez, 2015) . É nesta direção que procuro
recurso na pesquisa qualitativa de paradigma junguiano (Penna, 2004) , para, pela via do sím
bolo, extrair da fantasia uma hipótese diferente e posteriormente induzila perante um corpo
teórico multidisciplinar. Há sempre o risco da elaboração subjetiva destas relações, deixando
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se novamente prender pela autorreferência que, em princípio, pretendiase ultrapassar.
Quanto a isso, embora não seja garantia absoluta, procedo ao confronto intersubjetivo,
donde resultam colorações insuspeitas que, quase holograficamente, trazem à participação
o objeto em pauta, o assim chamado “terceiro analítico” (Maroni, 2006) . Por último, inca
pazes como somos os humanos de afastarmonos demasiadamente da interface semiótica,
é necessário assumir a parcialidade e transitoriedade das conclusões, tanto quanto a possi
bilidade de que o encontro descritivo de processos simultâneos em um mesmo objeto se re
velem paradoxais. 

De volta à etnia
De acordo com Stuart Hall, a despeito de previsões, tanto liberalistas quanto marxistas,

de que construções identitárias centradas no apego ao local, ao particular, à tradição e às
raízes cederiam lugar a identidades mais racionais e universalistas, “(...) a globalização não
parece estar produzindo nem o triunfo do ‘global’ nem a persistência, em sua velha forma
nacionalista, do ‘local’.” (Hall, 2014, p.56)  Se bem é verdade que a globalização tem um “(...)
efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas
posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais
plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou transhistóricas” (Hall, 2014, p.51) , o que se
constata na observação de movimentações sociais contemporâneas é uma paradoxal ten
dência de volta à etnia. Stuart Hall cita Bauman, não apenas para endossar a validade desta
observação, mas para que este nos esclareça que essa demanda contemporânea por refe
renciações étnicas tem, no entanto, caráter e funcionalidade simbólicos (cf. Bauman, 1999)3 .

No texto de Bauman o termo símbolo transparece o significado de uma representação
convencionada socialmente. Embora este sentido coincida com a interpretação costumeira
de semioticistas como C. S. Peirce (2003) , por exemplo; em vista de uma oportunidade de
estender os limites desta análise lamentaria verme circunscrito a tal estreiteza. Não há espaço
neste trabalho para discutir os textos peircianos, por isso, limitarmeei a sugerir, na espe
rança de futuras discussões, que uma convenção pode também celebrarse entre o signo e
diversas qualidades objetais. Destarte, um símbolo pode convencionar, isto é, combinar, ajus
tar entre si, características de objetos vários cuja associação não necessariamente encontra
correspondência na realidade mas, metaforicamente, relacionase com sensações, pulsões,
elaborações ou experiências menos evidentes. Neste sentido empregam o termo LéviStrauss
(2010)  e Lacan (1995)  e, aliás, este sentido emana da observação peirciana de que o símbolo
pode relacionarse com seu objeto “(...) por um instinto natural ou por um ato intelectual”
sem a necessidade de uma conexão factual entre signo e objeto (Peirce, 2003, p.76) . Para
Laplanche & Pontalis, em psicanálise, o símbolo, em sentido amplo, seria um “modo de re
presentação indireta e figurada de uma ideia, de um conflito, de um desejo inconsciente”
(1994, p.476)  e é nessa direção que Jung (2009)  adverte que “Significado simbólico e semió
tico são coisas bem diversas.” (p.443) Uma expressão que por analogia representa abrevia
damente algo conhecido é semiótica; enquanto que uma expressão simbólica se apresenta
como “(...) a melhor formulação possível, de algo relativamente desconhecido, não podendo,

3 Diante da impossibilidade de verificar a fonte de Hall, remeto o leitor a esta referência que, embora não
corresponda textualmente, confirma as ideias da cita.
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por isso mesmo, ser mais clara ou característica (…) [um símbolo representa] o indizível de
forma insuperável.” (p.444)

Isto posto, gostaria de focar a atenção sobre dois termos que protagonizam a análise
de Hall: identidade e etnia. Identidade decorre do radical identitat que, por sua vez, deriva
da palavra idem, que em latim significa igual, o mesmo. A identidade supõe pois uma con
fluência de elementos que se tornam uma amálgama única, uma mesma coisa, uma unidade.
Por outro lado, etnia tem por radical o grego étnhos, que decorre do indoeuropeu swedh
no, que indica o próprio, o peculiar da unidade (Gómez de Silva, 1998) .

Tendo superado, ao menos nos limites deste texto, o que LéviStrauss designou como a
“utopia do século, que é construir um sistema de signos em um único nível de articulação”
(2010, p.44) , podemos perceber uma estreita relação entre identidade e etnia, pois a segunda
caracteriza a unidade que define à primeira. Caracterização esta que, em articulação “semió
tica”, tendemos a relacionar com noções conhecidas como local, nação, raça ou tradição. No
entanto, como é próprio do símbolo, ao dizer de Jung, esta articulação escurece e complexi
fica na medida em que a estendemos para o substrato da organicidade natural, com seus
modos e dinâmicas implícitas. Citei a “utopia do século”, de LéviStrauss, pois parecemos
pensar que uma amálgama identitária é possível na exclusiva confluência de elementos cul
turais, esquecendo que a esfera cultural, étnica (peculiar) da humanidade, está inscrita na
natureza e depende dela.

Este é, talvez, o maior complicador nesta articulação pois, dada a incapacidade da es
pécie humana para sobreviver no meio natural, a cultura, em oposição à natureza, alçase
como esfera de perenidade da espécie (cf. Flusser, 2011, Freud, 1995, LéviStrauss, 2010).
Incluir a natureza em análises sobre nós mesmos implica ponderar a viabilidade e a perti
nência de nossa permanência enquanto espécie, e isso é assustador (Morin, 1970) .

Diferentes de outros animais que nascem mais ou menos prontos para enfrentar o meio
natural, os marsupiais abandonam prematuramente o útero materno para, em uma bolsa
externa, completar a gestação até o ponto em que serão capazes de responder adequada
mente à natureza. Os humanos também abandonamos prematuramente a proteção do útero
materno, não obstante, a bolsa que deveria completar nossa gestação não é biológica, mas
cultural (Campbell, 2005) . O problema é que, se bem têm havido – e há marginalmente –
sociedades empenhadas em direcionar seu desenvolvimento cultural a um entendimento
harmônico com a natureza, é dizer, a completar a maturação de suas crias para enfrentar o
externo, este não é o caso da cultura moderna ocidental (cf. Campbell, 2008, Eliade, 2001) .

Como, por que e em que momento ocorreu esta ruptura tem sido objeto de vários epis
temes. Não obstante, dada a complexidade do objeto, há sempre, em cada abordagem, algo
da ordem do inefável que se renova e fortalece no confronto ou na articulação multidisciplinar.
Por este motivo, tentarei, a seguir, aproximar dessa ruptura por um viés simbólico. Ciente de
que as verbalizações que conseguir extrair do mitologema a seguir correspondem a minha
postura perante o objeto, exponhoa na tentativa de colaborar com a elucidação da proble
mática lançada por Hall, ao tempo que a submeto à possibilidade de expansão pelo confronto.

Selecionei o conto “João e Maria” (Grupo Anaya, 2001) , colhido pelos irmãos Grimm,
em primeiro lugar pelos arquétipos que apresenta em jogo, mas também porque é uma his
tória colhida nos albores do século XIX à proximidade da Hansa, tempo e lugar fortemente
significativos na afirmação das atividades burguesas que definiram o espírito da cultura mo
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derna. Como é sabido, o conto em questão não é da autoria dos Grimm, eles colheramno
da tradição popular, a qual, em sua dinâmica, pode ter introduzido na narrativa indicativos
de acontecimentos então vigentes.

Vizinho a uma grande floresta...
João e Maria moravam numa casinha vizinha a um grande bosque com seu pai, que era

lenhador, e sua madrasta. Eram pobres, mas nesse tempo a pobreza no país recrudesceu e
a família não conseguia sequer o pão de cada dia. A madrasta propôs ao marido que aban
donassem as crianças no bosque e este, mesmo rejeitando a ideia, não conseguiu se impor
à mulher, pois tampouco foi capaz de oferecer uma alternativa para angariar recursos.

O tema da mãe que até um certo momento se mostra indulgente e protetora para de
pois cobrar feições ameaçadoras de expulsão e desamparo é recorrente em relatos mitoló
gicos. Corresponde a um estágio natural no amadurecimento das crias que algumas
civilizações humanas praticam, com a mesma finalidade, de forma ritual (Eliade, 2001) e pe
dagógica (Jung, 1990, p.73) . Uma imagem clara desta passagem pode ser encontrada na mãe
pássaro que, após ter alimentado seus filhotes no ninho durante algum tempo, expulsaos,
obrigandoos a voar e a procurar alimento por si. Simbolicamente, é o que Jung denominou
a “mãe terrível” (2011) . Não obstante, o símbolo positivo da díade parental, o pai que, en
quanto símbolo convexo tende a ser conivente com a expulsão, geralmente constitui um mo
delo a alcançar externamente. No caso de João e Maria o pai é omisso, incompetente e sem
inciativa. Este detalhe é importante pois, perante uma situação dificultosa, a resposta criativa
que podemos oferecer é proativa, portanto, simbolizada positivamente. João e Maria care
cem de referência positiva e, por isso, sob a luz da lua, que é também um símbolo de assis
tência materna (Jung & Kerényi, 2011, p.189) , conseguem apenas formular uma resposta
negativa: a regressão à proteção parental.

Por outro lado, ha que considerar que, no século XIX, quando esta história foi contada,
a mecanização da indústria se expandia, a partir da Inglaterra, para o resto da Europa, des
valorizando o trabalho artesanal e condenando à pobreza extrema os trabalhadores substi
tuídos pelas máquinas. Nestas circunstâncias, os recursos proativos de que o pai dispunha
foram intempestivamente retirados e, as crianças, à falta desse modelo, viramse obrigados
a formular uma resposta atípica. Voltaremos sobre esta hipótese.

Mas, a madrasta/mãe terrível não abandonou seu papel e expulsou seus filhotes num
lugar mais profundo na floresta. Esta vez, incluso a Grande Mãe, a mãe natureza, confabulou
na tarefa fazendo com que os passarinhos desaparecessem o caminho de volta ao comer as
migas de pão que João havia deixado como marcas. Como nos esclarece Campbell (1988) , a
internação na floresta representa uma atitude introspectiva —própria de quem procura re
cursos para fazer frente a um novo conflito— e, enquanto deslocamento negativo, internação
no desconhecido, no inconsciente, é também um movimento em direção ao âmago do sím
bolo materno. Não é pois estranho que no fundo da floresta se encontre a bruxa, aquela
que, em seus feitiços, detém os segredos da transformação. A bruxa cega que come crianças
pois, a regressão é tão intensa que alcança as camadas funcionais mais profundas, instintivas,
deglutição e digestão sem qualquer crivo analítico, portanto, privadas de visão. Sempre sim
bolicamente, a criança reassumida no âmago materno tornase, novamente, objeto de trans
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formação. Como diz Jung, o complexo edípico —a penetração na mãe— se converte em com
plexo de Jonas, o qual, no ventre da baleia, foi iniciado nos mistérios profundos de transfor
mação da matéria divinizada —a origem de formas vivas no oceano— para, amadurecido
pela experiência, retornar à vida na superfície (2011, p.488) . É o mito primitivo da “vagina
dentada” (Campbell, 2005, pp.7172)  que deglute e dilacera o herói até que este aparece
capaz de destruir os dentes ameaçadores e transformar o mostro (a natureza bruta) em seu
complementar fértil. À dilaceração do herói geralmente precede sua reconstrução pela figura
materna também renovada, a jovem virgem que acode à fundação de um novo ciclo (Men
des, 2014) . É o sujeito que transcende sua puerilidade pois, tendo completado sua gestação
na bolsa cultural, ressurge capaz de harmonizarse com o externo.

A julgar pelos estudos de psicologia analítica, João e Maria, como é típico dos mitos
(Apolo e Ártemis, Osiris e Isis, Mictlantecuhtli e Mictecacihuatl, etc.), representam a bipola
ridade sexual de uma unidade psíquica: Animus e Anima. Quando a vida consciente de um
indivíduo é masculina, seu complementar inconsciente é feminino, a Anima, e viceversa, o
inconsciente masculino de uma personalidade feminina é o Animus (Franz, 2010) . Assim, nas
entranhas da bruxa, o aspecto masculino do infante em transformação é fortalecido —João
foi muito bem alimentado para que engordasse— enquanto que o aspecto feminino é ini
ciado nos mistérios da transformação, pois a bruxa faz Maria trabalhar exaustivamente no
preparo de seus projetos, ela tornouse uma aprendiz. O auge dos preparos deveria ser a
deglutição e digestão, isto é, a transformação da psique em processo de amadurecimento e,
para o efeito, o elemento transformador é o fogo. Maria foi instruída a acender o fogo da
fornalha e ela percebeu que, cozinhar o irmão, seria apenas a segunda intenção: a bruxa ten
cionava, primeiramente, cozinhála também. Segundo Jung:

A fornalha (como o “tripé” incandescente no Fausto) é um símbolo materno. Deste último
saem Páris e Helena, o par real da alquimia; na fornalha, segundo a tradição popular, são as
sadas as crianças. O athanor dos alquimistas, isto é, o forno de fundição, significa o ventre,
enquanto o alembicus ou a cucurbita, o vas Hermetis, representam o útero. (Jung, 2011, p.200) 

E ainda relata Kerényi:

(…) Demeter como ama (…) recebe sob seus cuidados Demofonte, o filho mais jovem do
rei. Todas as noites ela o deita secretamente no fogo: um procedimento peculiar para provê
lo de imortalidade. (Jung & Kerényi, 2011, p.169)

Eis a formulação inesperada sobre a qual, enquanto resposta de João e Maria, prometi
voltar. A infância que protagoniza esta história recusouse à transformação: Maria enganou
a bruxa e não apenas conseguiu escapar, mas assassinou a limiar de transformação com seus
próprios recursos.

Embora este desenlace não seja típico em mitos de tradições mais longas, o conto de
João e Maria não é o único que sinaliza essa recusa. Na versão originalmente colhida por Ja
cobs do conto “Os três porquinhos”, o terceiro porquinho não apenas conseguiu escapar do
lobo (mais um símbolo destrutivo da natureza) devido à afirmação e ao fortalecimento de
sua proteção cultural —a casa de tijolos— como cozinhou o lobo num caldeirão e o devorou
no jantar (Grupo Anaya, 2001) . Outro João alcançou, escalando um pé de feijão, os tesouros
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do gigante (referência parental desde a perspectiva da criança) enganouo e provocou sua
morte a fim de apossarse da gansa que põe ovos de ouro, ovos de luz, de fogo, células férteis
destinadas a regenerar a vida (a Grande Mãe), e que ele transformou em riqueza.

Maria libertou seu irmão ainda sob a tensão ameaçadora da bruxa, não obstante, a in
fância preservada não se apressou a fugir: como na história do pé de feijão, antes de partir,
João e Maria arrombaram os pertences da bruxa e apossaramse de suas riquezas materiais.
De volta a casa, as crianças depararamse com a correspondência externa de seus feitos nas
entranhas do inconsciente: a madrasta também havia morrido e o pai, aos prantos, lamen
tava a ausência das crianças sem portanto tomar qualquer iniciativa. Como nos três porqui
nhos, esta história culmina com três crianças: João, Maria e o pai, livres da ameaça de
amadurecer e verse compelidos a enfrentar o mundo externo, sem desconsiderar que Maria,
dada sua fixação no assustador confronto com a bruxa, passará a ser a criançamãe que re
cusa sua transformação em “mãe terrível” e se concebe, portanto, apenas como mãe prote
tora. Nossos aventureiros serão felizes para sempre, em casa, sob os cuidados da bolsa
cultural prolongada, com a ameaça do trabalho banida para sempre e a segurança de obte
rem tudo o necessário —e mais que isso— graças aos recursos que indevidamente extraíram
da natureza e que, a partir de então, circulam significados como valores de troca.

Considerações finais
A capitalização é uma atitude vital infantil. Na natureza, qualquer cria, por encontrar

se em estágio de desenvolvimento, precisa capitalizar recursos a fim de atingir seu tamanho
adulto e fortalecer suas habilidades para responder à intempérie. Naturalmente, durante o
período de crescimento, as atitudes do infante são egoístas e suas respostas torpes e incon
seqüentes. Mas isto é um estágio a ser superado, pois não existe mãe, no caso a natureza
ou a própria cultura que, mesmo que assim o desejasse, tenha condições de qualquer tipo
para sustentar indefinidamente um filho que na recusa de amadurecimento se torna parasita
(Hillman, 2008) . Talvez por debaixo de toda idealização marxista esteja a intuição desta ob
viedade, e ela possa sustentar de forma mais simples, e portanto mais franca e direta, qual
quer previsão de colapso do sistema capital; não obstante, como diz Duarte, “(...) o próprio
sistema capitalista mundial se muniu de condições artificialmente produzidas no sentido de,
por assim dizer, ‘burlar’ a sua vigência.” (2001, p.28)  Este é o ponto em que a história triun
fante de João e Maria cobra contornos de maldição: o passarinho que recusouse a abando
nar o ninho e capitalizou recursos para além de seu tamanho de jovemadulto acabará por
vencer, com sua obesidade, a resistência do próprio ninho. E o que é pior, suas asas, nunca
confrontadas com o externo, descobrirseão, na vertigem da queda, com suas capacidades
atrofiadas.

João e Maria formam o casal ancestral fundador de uma nova era. É evidente que a in
versão do antigo sistema monárquico exigiria um novo nascido, uma infância renovada; mas
também é evidente que esta infância só poderá supor “identidades mais universalistas”,
como tenciona Hall, (2014, p.56)  na medida em que se assuma como estágio.

Entre muitas outras passagens históricas, a crise internacional de 1929 poderia ter sido
um bom marco histórico de transformação. João estava gordo, era um mercado saturado, o
que supõe uma diminuição drástica de necessidades. Estava na hora de entrar no forno para
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que, a exemplo da Fênix, das cinzas da cremação surgisse uma existência nova, revigorada,
ponderada e, sobretudo, melhor adaptada; em uma palavra, madura. Mas Maria tinha uma
russa escondida na manga: iniciada pela bruxa, soube nubilar o real e fortalecer a ilusão, a
maia ao modo védico. Em um passe de mágica Maria assentou as bases da utopia do século:
um sistema de signos autorreferenciado. Utopia encarnada pela indústria que, para além de
produzir excessiva e indiscriminadamente, passara também a produzir as necessidades de
seus consumidores (Baudrillard, 1995) . Nunca mais João e Maria sofrerão agruras por exces
sos, haverá sempre apetites renovados. A sociedade de consumo é um puer aeternus, um
sempre crescente e guloso demandante, confiante na inesgotabilidade de seus recursos pois
são de origem mágica, pertenciam à bruxa, e agora são dinheiro. Ele e somente ele é capaz
de produzir mais dinheiro... ou, pelo menos, é nisso que o infante acredita.

Mas, transformarse em que? Em socialismo? Em comunismo? Acho que não. E afinal
pouco importa. Um autêntico ato criativo não pode ser inteiramente projetado (Jung, 2012) .
A coragem de incluir o desconhecido tem por recompensa respostas luminosas, porque são
inesperadas. Não é justamente isso o que esperamos da criatividade? Por enquanto, conti
nuamos a usar os velhos recursos pueris para evitar o sacrifício necessário à transformação.
O “(...) efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades
e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas,
mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou transhistóricas” que Hall observa e atribui
à globalização (2014, p.51), também faz sentido se comparado à transformação compulsiva
que muitos infantes da mitologia praticaram na tentativa de confundir e dissuadir seus ver
dugos. Zagreu, o primeiro Diôniso, filho de Zeus e Perséfone, quis fugir do esquartejamento
pelos titãs, enviados de Hera, metamorfoseandose num touro e noutras criaturas (Kury,
2009) . Outro exemplo, entre muitos, está na história do herói celta Gwion quem, em fuga
da ameaça mortal da bruxa Ceridwen, transformouse em peixe, em lebre, em pássaro e, fi
nalmente, em grão de trigo; forma sob a qual a bruxa, transfigurada em galinha preta, acabou
por engolilo (Wood, 2011, pp.100101) .

Peço desculpas por concluir meu texto com mais uma obviedade: é impossível constituir
uma unidade quando se negam partes do todo. Se nos atemos ao sentido profundo do termo,
a conquista de uma identidade, também profunda pois a almejamos autêntica, depende da
transcendência do estágio ególatra e desajeitado da infância para uma entrega amorosa,
madura e responsável, da sociedade humana para com seu entorno. Amor de respeito mútuo
entre potencialidades e limitações, e com o compromisso tácito de transformarse juntos.
Somente nessas condições um apelo étnico poderá ser mais que fundamentalismo cego,
diáspora em desespero, incompetência mendicante, academicismo, eugenia, curadoria, fa
natismo, tráfico, terrorismo ou o último grito da moda. 
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