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“When the moon is in the seventh house 

And jupiter aligns with mars 

Then peace will guide the planets 

And the love will steer the stars 

 

This is the dawning of the Age of Aquarius 

The Age of Aquarius 

Aquarius! Aquarius! 

 

Harmony and understanding 

Sympathy and trust abounding 

No more falsehoods or derisions 

Golding living dreams of visions 

Mystic crystal revalations 

And the mind’s true liberation 

Aquarius! Aquarius! 

 

Let the sunshine in (until the end)” 

Age of Aquarius, 5th Dimension, 1969   
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RESUMO 

No centro-oeste do Brasil, nordeste do estado de Goiás, situa-se um pequeno povoado 

nomeado Brumas Secas. Dentre os moradores não-nativos desse povoado, estão os 

interlocutores da presente pesquisa: seres humanos que buscam – como promessas de 

uma Nova Era anunciada – alternativas à vida urbana ocidental brasileira, que vinha 

deixando, desde a Ditadura Militar, muitas insatisfações. Dessa busca, baseada nos ideais 

de “paz e amor”, surgiu uma nova forma de conduta, moldada por uma consciência 

alternativa. É objetivo do presente trabalho desvendar a vida nos termos de uma 

consciência alternativa a modo de relacioná-la com o propósito da felicidade humana.  

 

PALAVRAS CHAVE 

Nova Era, Era de Aquarius, consciência alternativa, comunidades alternativas, liberdade, 

emoções, felicidade.  
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INTRODUÇÃO 

Sementes de Felicidade diz respeito a ideias geradas por uma consciência alternativa 

vivida pelo ser humano burguês ocidental e moderno que busca “dar sentido à vida” nas 

chaves dos ideais humanitários de paz e amor.  

No presente ensaio, tive a oportunidade de etnografar um pequeno povoado, localizado 

num vale entre montanhas, denominado Brumas Secas. Na região, situada no nordeste do 

estado do Goiás, Brasil, reconheci uma forte influência da consciência alternativa 

brasileira e, durante meu trabalho de campo, pude destacar dos fatos empíricos alguns 

pontos específicos dessa consciência.  

A consciência alternativa – semelhante à anarquia1 – corresponde à busca de alternativas 

ao sistema social hegemônico ocidental capitalista. Considera-o incapaz de prover as 

necessidades subjetivas e contextuais dos seres humanos em face de sua crescente 

padronização em sensos comuns, cada vez mais materialistas e distantes da realidade dos 

fenômenos. Um exemplo é a destruição da natureza – nossa principal fonte de recursos 

indispensáveis como alimento e matéria-prima – em favor do lucro crescente no mercado 

capitalista, retroalimentado pela conduta consumista dos seres humanos ocidentais 

urbanos.  

Os alternativos estão em busca de um outro tipo de sistema, em que se respeitem, 

primeiramente, as particularidades da vida, não dependendo de regras ou instituições 

criadas para além dos contextos reais. Um sistema em que se cria a solução para as 

necessidades corriqueiras, um sistema autossustentável do bem-estar, que se fortalece no 

compartilhamento, pois “é melhor um projeto que atenda o resto da humanidade, assim 

tem mais força e mais solução”, nas palavras de uma interlocutora. 

No empenho de tal tarefa para o bem-estar, ou felicidade, o maior imperativo entre os 

alternativos é o da liberdade pessoal. Se sua liberdade, sua autonomia, é podada por 

regras para além de sua identidade, já não existe mais uma igualdade com o todo – outro 

imperativo da consciência alternativa que equilibra as relações e possibilita uma ampla 

solidariedade e fraternidade entre os seres.  

                                                           
1 Sobre anarquia em Bauman (2004, p.91): “o conceito de ‘anarquia’ carrega o peso de sua história 
essencialmente antiestatal. De Godwin a Kropotkin, passando por Proudhon e Bakunin, os teóricos e 
fundadores dos movimentos anarquistas apresentam esse termo como a designação de uma sociedade 
alternativa, o avesso de uma ordem coercitiva e imposta pelo poder”. 
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Esses indivíduos alternativos, buscadores de uma “vida plena”, encontram sua 

comunhão, portanto, na liberdade de buscar as alternativas, de “estar no caminho certo 

para a felicidade” ou de “achar sua missão na terra”. No fundo, agrupam-se pela 

legitimidade das ações individuais, isto é, pelo reconhecimento de que toda ação é uma 

criação. Esse agrupamento não corresponde a algum território estático, pois sua única 

especificidade é a orientação da ação nas linhas da consciência alternativa. Contudo, por 

essa consciência negar o monopólio de regras externas, a vida alternativa no território de 

centros urbanos torna-se dificultada pelos contextos da cidade de regras e normas. A 

conduta alternativa escolhe um caminho completamente oposto e, por isso, na maioria 

das vezes, é operada em áreas rurais, na “vida no mato”. 

Como corrobora o próprio título do trabalho, meu interesse em evidenciar uma 

consciência alternativa tem como finalidade relacioná-la com o tópico da felicidade 

humana. 

Minhas motivações para com este tema da felicidade surgiram durante o curso de Ciências 

Sociais. Quanto mais eu reconhecia que a dinâmica social estava completamente inter-

relacionada às ações e decisões individuais – que existe uma relação intrínseca entre 

indivíduo e coletivo –, mais eu me questionava sobre a causa das insatisfações humanas. 

Pois, o que estaria impedindo o ser humano ocidental urbano de alcançar sua almejada 

felicidade? Minhas pistas estavam nas desigualdades sociais.  

No entanto, percebi que, para uma compreensão da felicidade mais profícua, seria 

necessária uma análise que não abarcasse diretamente as insatisfações, mas sim a 

superação dessas insatisfações. Logo, uma análise de algum grupo de interesse ou 

cultura em que a felicidade fosse experimentada tanto individual como coletivamente. 

Notei que seria interessante, em meu papel de antropóloga, transmitir ao público 

interessado um maior conhecimento sobre uma forma de ser feliz, atentando-me sempre 

às armadilhas de generalização que uma análise científica pressupõe no estabelecimento 

de fins, excluindo a dinâmica da realidade dos fenômenos.  

Decidi, então, que gostaria de escrever uma monografia nos termos de uma ideologia da 

felicidade e, por um acaso do destino, deparei-me com o povoado de Brumas Secas e sua 

população alternativa.  
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Em Brumas Secas não vivem apenas os alternativos. A terra do povoado é quilombola, e 

os alternativos são chegantes burgueses que passam a habitar a região nos últimos 35 

anos.  

No capítulo um do seguinte trabalho, eu exploro a relação dos nativos quilombolas do 

povoado com os chegantes alternativos, a história da chegada de meus interlocutores na 

região do nordeste do Goiás e os três diferentes grupos que eles formam, todos operantes 

de uma consciência alternativa.  

No capítulo dois, exponho dados históricos sobre o surgimento de uma consciência 

alternativa no Brasil, em decorrência de influências nacionais (opressão da ditadura 

militar), mundiais (conduta da contracultura norte-americana) e místicas (a noção de 

Nova Era). No final do capítulo, destaco as características ideológicas fundamentais 

dessa consciência, as quais delimitei mediante sua história remontada pelo discurso de 

meus interlocutores e outros depoimentos (HAKIN, 1981; NASCIMENTO, 2008; 

SANTOS; 2013) que considerei relevantes ao contexto experimentado em campo.  

A vanguarda novaerista – título do capítulo três deste trabalho – diz respeito aos meus 

interlocutores que participaram de uma primeira operação da consciência alternativa no 

Brasil. Neste capítulo, exponho algumas das principais práticas relacionadas aos 

princípios dessa consciência: a operação de trocas, em substituição à operação monetária; 

a ecologia das ações (reconhecendo a coligação de todo o universo); e a formação de 

comunidades, ambiente ideal para a operação de ações alternativas. 

Reservei o capítulo quatro aos outros dois grupos operantes de uma consciência 

alternativa, observados em campo. A família Flor de Lótus corresponde aos moradores e 

voluntários que vivem em uma comunidade alternativa local, construída por membros da 

vanguarda novaerista. Os aventureiros nômades são jovens viajantes que buscam viver 

ao máximo em liberdade, desvinculados de qualquer padrão social, principalmente o 

urbano. Nesse propósito, aventuram-se pelo território brasileiro em busca de 

conhecimentos que mantenham sua forma de vida autônoma.  

Posteriormente ao aprofundamento em minha experiência de campo – nos capítulos um 

ao quatro –, no capítulo cinco eu consigo, finalmente, relacionar o objeto da consciência 

alternativa com a busca pela felicidade. Este capítulo é, também, a conclusão do ensaio.  
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Quanto à metodologia utilizada, efetuei quatro entrevistas com gravação de áudio, além 

de inúmeras conversas informais sobre os temas da consciência alternativa, Era de 

Aquarius e felicidade. Também pude observar e participar do cotidiano alternativo 

vivido pelos três diferentes grupos, visto que residi no povoado de Brumas Secas por seis 

meses (de fevereiro a julho de 2017). Registrei minhas experiências principalmente em 

diário de campo.  

A maioria dos nomes utilizados no presente ensaio – inclusive o título do povoado e seus 

arredores – são fictícios, sendo fidedignos apenas os nomes de alguns interlocutores que 

me pediram para que não os alterasse.  

Considerei como principais interlocutores de minha pesquisa um membro de cada grupo 

operante da consciência alternativa, utilizando como critério para a escolha a quantidade 

e qualidade das informações compartilhadas. Da vanguarda novaerista, temos Dona 

Jurema (74); da família Flor de Lótus, temos Maria (30); e dos aventureiros nômades, 

temos Catarino (20). 

Dona Jurema é viúva e mora em Brumas Secas há 35 anos. Em campo, tive inúmeras 

conversas com essa senhora, que, atualmente, passa os dias em sua rede, atualizando seus 

conhecimentos por meio da leitura e das conversas com visitantes. Há dez anos, a 

interlocutora sofreu um AVC e teve como sequela a paralização de todo o lado esquerdo 

do seu corpo, o que a impediu de trabalhar. Antes do AVC, Dona Jurema já havia sido 

professora e diretora da escola do povoado (de nível primário), trabalhado na secretaria 

do meio ambiente do centro municipal da região (Alta Esperança, distante 12km do 

povoado) e se candidatado à vereança pelo Partido Verde (na primeira participação dessa 

agremiação em eleições municipais). Além desses trabalhos institucionalizados, a 

senhora de mente jovial também criava e participava de projetos alternativos com a 

finalidade de preservar e valorizar a natureza e estabelecia laços fraternos entre os 

indivíduos. Em sua juventude, cursou Belas Artes no Rio de Janeiro (cidade natal) e 

França (onde se exilou à época da ditadura militar).  

Maria é moradora do povoado há pouco mais de um ano. Vindo de Porto Alegre (RS), 

sua cidade natal, relatou que, em viagem turística ao local, “sentiu o chamado para morar 

lá”. Primeiro morou no próprio povoado e posteriormente foi convidada para administrar 

a Comunidade Alternativa Flor de Lótus. Em Porto Alegre, cursou enfermagem e se 

especializou em saúde mental, indo morar no povoado ao final de sua especialização. Em 
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Brumas Secas, como meio de sobrevivência, oferecia serviços de massagem e Reiki, além 

de pomadas e loções naturais produzidas por ela mesma. 

Catarino é o principal interlocutor do grupo dos aventureiros nômades. À época de minha 

pesquisa, havia chegado ao povoado fazia quase dois anos. Não perdendo sua 

característica de viajante – pois sempre se deslocava livremente pela região rural do 

nordeste goiano –, resolveu estabelecer uma “base” para suas aventuras em Brumas 

Secas. Embora tenha um acordo com Dona Jurema de cuidar do jardim em troca de lugar 

para dormir e guardar seus pertences, Catarino não possui um lugar fixo de moradia. 

Dorme e se alimenta tanto na casa de Dona Jurema quanto na casa de amigos (como 

Maria), ou mesmo passa dias dormindo “no mato” e se alimentando de acordo com as 

oportunidades, sem se preocupar com o “dia de amanhã”. Catarino havia saído de sua 

cidade natal, Porangatu (GO), sem terminar o ensino superior, pois desacredita desse 

sistema linear de ensino e sente que pode aprender muito mais com a experiência. Quando 

chegou ao povoado de Brumas Secas (interessado pelo Festival Internacional de 

Comunidades Alternativas que acontecia na Flor de Lótus), conheceu a raizeira e parteira, 

nativa do local. Já se interessava pelo mundo vegetal com finalidade decorativa e, na 

criação de laços com a mestra raizeira, resolveu estabilizar-se no povoado para aprender 

um pouco mais sobre o ofício da medicina das plantas.  

Outros interlocutores da vanguarda novaerista:  

Dada, nativo de São Paulo capital, trabalhou como vereador na cidade de Alta Esperança 

por 15 anos e aposentou-se no último ano para cuidar de sua “casa no mato” (construída 

por ele), a qual ele aluga por temporada como fonte de renda auxiliar. 

Sol, nativo de Londrina (PR), já morou no povoado de Brumas Secas, onde ainda possui 

uma casa, mas, hoje, mora em Alta Esperança numa casa que também é hostel, casa de 

eventos artísticos, ateliê e adega. Sempre trabalhou com música e, atualmente, também 

trabalha com design de móveis e instrumentos musicais não convencionais.  

Peter, naturalizado brasileiro, possui família norte-americana, tendo sido o primeiro “de 

fora” a ter chegado ao povoado de Brumas Secas. Antes de ir morar no local, residia com 

sua família em Brasília (DF). Interessado em descobrir cachoeiras, utilizava mapas do 

exército, assim chegando à região. Para sobreviver, consertava toca-fitas e prestava 

serviços diversos, como transporte de carga. Hoje mora sozinho em Alta Esperança, 

apesar de ainda possuir um grande terreno abandonado em Brumas Secas. 
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Léo e Bete, casal que fundou a Comunidade Alternativa Flor de Lótus, hoje moradores 

também de Alta Esperança.  

Outras interlocutoras da família Flor de Lótus:  

Baeté (35), colombiana que trabalha com arte de rua e mora em comunidades alternativas 

há mais de 10 anos. Já havia morado anteriormente na Flor de Lótus e, à época de minha 

pesquisa, residia lá com seus dois filhos (9 e recém-nascido) desde novembro de 2016. 

Ana&Ana (entre 25 e 30 anos), casal de meninas de Porto Alegre (RS) que visitaram o 

povoado mediante convite de Maria e, posteriormente, após retorno à cidade de origem, 

vieram a morar na comunidade nos parâmetros de uma vida alternativa. Uma delas é 

formada em marketing digital enquanto a outra é veterinária.  

Por fim, na categoria dos aventureiros nômades, também troquei informações com 

Mariza (29). Nativa de Fortaleza (CE), viajava pelo Brasil fazia 3 anos, estabilizando-se 

por um período de 9 meses no Vale do Capão (BA), outra localidade do circuito 

alternativo do Brasil (AMARAL, 2008). Antes de sair de Fortaleza, Mariza trabalhava no 

sistema carcerário local, exercendo sua profissão na área de serviço social. Interessada 

em conhecimentos relacionados a tradições brasileiras e sustentabilidade, desistiu da 

profissão e optou pela vida de viajante em busca do aprendizado prático.  
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1. BRUMAS SECAS E OS ALTERNATIVOS 

No nordeste do estado de Goiás, localiza-se Brumas Secas: um pequeno povoado 

considerado institucionalmente como quilombo. Conta-se que lá, ainda na época do Brasil 

escravocrata, era o terreno de três grandes sítios. Na mesma época em que a escravidão 

foi abolida no país (1888), os coronéis perderam o interesse no local e deixaram parte de 

suas terras para os escravos que lá trabalharam. Os ex-escravos e novos donos da terra 

buscaram, então, sobreviver por meio da economia de subsistência e da troca e prestação 

de serviços nas fazendas ao redor, características até hoje vivas no povoado, que, apenas 

nos últimos 35 anos, foi influenciado pela globalização e sua economia capitalista2. 

Hoje os traços estéticos do povoado – ruas asfaltadas, novas casas construídas, um hostel, 

uma igreja evangélica e uma lanchonete de açaí – descaracterizam, em parte, sua estrutura 

rural. De todo modo, a crescente “modernização” da estrutura física não impede que 

outras características rurais – como galinhas caipiras criadas soltas, plantações, árvores 

frutíferas por todos os lados e gente se reunindo na frente de casa – deixem de existir. A 

verdade é que, vivendo o cotidiano de Brumas Secas, percebe-se que a organização social 

do local segue uma lógica diferente das convenções e costumes dos centros urbanos 

brasileiros, ainda que algumas caraterísticas “globalizadas” estejam se desenvolvendo, 

ocasionadas pelas tecnologias de informação (televisão, internet) e pelo contato crescente 

do público turista.  

Situado num vale entre montanhas, o povoado de Brumas Secas é rodeado por morros de 

rica vegetação do cerrado. O bioma ao redor é praticamente intocado, com exceção de 

algumas árvores frutíferas exógenas, provavelmente plantadas na época dos primeiros 

exploradores do local. A diminuta população do povoado é majoritariamente nativa, 

nascida no próprio povoado ou em pequenas fazendas da região ao redor. Hoje esses 

nativos dividem suas terras com pessoas “de fora”, provenientes de outros lugares do 

Brasil e do mundo e que escolheram habitar ou possuir uma “casa de campo” no 

povoado3.  

                                                           
2 Tal influência deveu-se ao crescente desenvolvimento econômico e interesse turístico nos arredores do 
povoado desde a mudança da capital do Brasil para Brasília, distante apenas a 250km da região.  
3 A caracterização “de fora” é utilizada em oposição à caracterização “nativos”, que, segundo Nascimento 
(2008, p. 59), “são os locais, os que nasceram ali. A eles se pode identificar uma trajetória ou mesmo uma 
história em comum que se traduz na memória coletiva que lhes dá unidade enquanto grupo”.  
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O movimento de novos moradores teve início há 35 anos e relaciona-se diretamente com 

a migração de jovens alternativos para a região ecológica do nordeste do Goiás, onde se 

situa o povoado. Conta-se tanto pelos nativos quanto pelos alternativos que os primeiros 

“de fora” que chegaram em Brumas Secas e resolveram lá se estabilizar foram os então 

hippies da consciência alternativa.  

“O primeiro carro que a gente viu aqui subindo essa rua foi o Peter! Ele estava de moto!”, 

conta-me em conversa informal minha vizinha em Brumas Secas; nativa e filha da 

raizeira/parteira (influente consciência) do local. Depois Peter – filho de americanos – 

voltou ao povoado com sua kombi e comprou um terreno onde construiu, ele mesmo, a 

casa em que morou por alguns anos.  

Utilizando-me do trabalho etnográfico na região de Brumas Secas e seus arredores, 

busquei compreender a operação da consciência alternativa a partir da observação da 

forma de viver dessas pessoas que escolheram o caminho para além do sistema social 

ocidental urbano capitalista4. Escolha justificada como estratégia de dar sentido à vida, 

de buscar pela felicidade.  

Meu campo etnográfico trata essencialmente das relações sociais – intenções, 

comunicação e ação – relacionadas à consciência alternativa tanto no território específico 

de Brumas Secas quanto em seus arredores, que também figura na história do movimento 

alternativo na região do nordeste goiano.  

1.1 O deslocamento dos alternativos para o nordeste goiano  

O movimento alternativo no Brasil, como forma de negação do Estado nacional e suas 

imposições, inspirou-se principalmente no movimento da contracultura surgido nos 

Estados Unidos em 1950, passando pelo festival de Woodstock (1969), eu que teve como 

pano de fundo uma noção de Nova Era proveniente de conhecimentos considerados 

místicos.  

                                                           
4 Os interlocutores da presente etnografia falam em termos da “vida na cidade” opondo-a à “vida no 
mato” preferida. Noutros momentos, o nome “babilônia” é mencionado como sinônimo de “cidade”. 
Percebo que essa categoria decorre da mitificação que a antiga cidade da Babilônia (fundada em 2340 
a.C. no Iraque) sofreu ao longo da história, pois “os relatos relativos à cidade, dificilmente dissociáveis da 
trajetória do reino do qual era a capital, concentram-se sobretudo no estatuto de cidade de proporções 
gigantescas e com monumentos grandiosos, mas também, de forma mais negativa, no seu orgulho e nos 
seus pecados” (fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B3nia_(cidade)); a qualidade negativa 
relacionada a um grande centro urbano leva meus interlocutores à adjetivação de “babilônico” ao 
“sistema ocidental urbano capitalista”. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B3nia_(cidade))
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Em 1979, aconteceu no Brasil o 1º Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, o 

ENCA. Esse encontro possibilitou a reunião de pessoas interessadas em uma vida que 

trouxesse mais sentido na possibilidade de agência frente às dificuldades e injustiças 

criadas pela vida urbana ocidental capitalista. Pessoas que sentiam a necessidade de 

buscar ativamente a sua felicidade e percebiam nas convenções impostas pelo sistema 

urbano e capitalista um oponente a essa busca. Foi por intermédio desses encontros que 

a consciência alternativa brasileira obteve espaço para organizar-se e florescer em 

projetos que esquadrinhavam uma forma de vida alternativa.  

Na quarta edição do ENCA, datada de 1980, cultivou-se o projeto Rumo ao Sol. A 

intenção do projeto era alocar no Brasil uma grande comunidade alternativa com o 

“princípio de uma nova humanidade”, relacionado às promessas de uma Nova Era. Num 

diagrama ideal, as pessoas viveriam sob a consciência da fraternidade e amor, 

autonomamente. Consciência de que “somos todos seres vivos, parte de uma coisa só”, a 

consciência universal. Após o término do encontro no qual o projeto fora idealizado, os 

indivíduos envolvidos mantiveram contato por correio e não demorou muito para que a 

boa notícia chegasse.   

Enquanto a mesa diretória do Rumo ao Sol – que residia no Sul do Brasil – buscava 

decidir o local do país onde seria implantada a Comunidade Alternativa Rumo ao Sol, 

saiu uma nota na revista Comum-Unidade sobre as pretensões do projeto em busca de 

uma humanidade mais conectada com o todo. Logo que a direção do projeto decidiu pelo 

centro-oeste como a zona ideal para dar vida à Comunidade Alternativa Rumo ao Sol, foi 

recebida uma carta de uma fazenda, localizada em região ecológica do nordeste do Goiás, 

chamando-os para passar lá o Natal e o Ano Novo (virada das décadas 1970/1980).  

Na carta, de acordo com uma interlocutora, dizia-se que a fazenda estava procurando 

“gente para trabalhar na terra”, enquanto o grupo do projeto Rumo ao Sol buscava “grande 

quantidade de terra para trabalhar” (no sentido de plantar a própria comida sem degradar 

o meio ambiente, buscando uma convivência saudável entre todos os seres vivos, i.e., no 

sentido de uma Comunidade Alternativa). A fazenda em questão era a Bona Espero (Boa 

Esperança, na língua Esperanto), habitada por um grupo de esperantistas5 que recebeu 

                                                           
5 Língua internacional de princípios humanistas, o Esperanto foi cunhado em 1887 pelo médico russo 
Lázaro Zamenhof, com o objetivo de unificar a comunicação entre as nações mundiais. Os esperantistas 
são os adeptos dessa língua, que “se identificam enquanto uma comunidade global, sem fronteiras, 
notadamente pela capacidade de interlocução em uma língua desenvolvida com o intuito de realizar uma 
franca comunicação intercultural” (SANTOS, 2013, p.194). 
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orientação espiritual para realizar um trabalho educativo no centro do Brasil (SANTOS, 

2013, p. 194). 

A valorização da região centro-oeste do Brasil pelos movimentos que buscam a 

consecução da Nova Era está relacionada às características místicas da localidade: a 

profecia de Dom Bosco sobre uma “terra prometida” e, especificamente no sítio ecológico 

do nordeste do Goiás, a crença de que existe uma placa de cristais ao longo do solo que 

“filtram e potencializam a energia local”. Atributos materiais – “terras desocupadas e 

baratas, quantidade da natureza preservada e visual paradisíaco” – também influenciaram 

a decisão pela região como ideal pelo grupo Rumo ao Sol.  

Assim, encontraram-se na Bona Espero, entre os anos de 1979 e 1980, aproximadamente 

quinhentos jovens que possuíam, em comum, o ímpeto de realizar uma forma de vida 

alternativa à vida nas cidades. 

Dos grupos de afinidades formados na Bona Espero, muitos se espalharam pela região 

ecológica do nordeste do Goiás e alguns outros se aventuraram em outros locais, indo 

parar em Pirenópolis (GO) ou até fora de Goiás. O projeto Rumo ao Sol desmembrou-se 

pelo Brasil e por muitos foi considerado como extinto (HAKIN, 1981; LIMA, 2001; 

SANTOS, 2013; VALLE, 2008), ao que uma de minhas interlocutoras esclarece: “calma, 

a gente só botou a semente, agora é esperar germinar e crescer”.  

Foram alguns integrantes desse projeto que, após a dissolução do grupo, rumaram para 

uma possibilidade de vida rural nas características alternativas e chegaram ao povoado 

de Brumas Secas.  

Em Brumas Secas, ainda com a pretensão de “mudar o mundo” e “trazer a Nova Era para 

o reconhecimento da humanidade”, as poucas famílias estabilizaram-se e trabalharam, 

cada uma dentro de suas possibilidades, para fazer da consciência alternativa algo vivo. 

O maior objetivo do grupo na mudança para o povoado era a construção de uma 

comunidade alternativa que pudesse dar continuidade ao que foi desenvolvido no projeto 

Rumo ao Sol. Construiu-se no povoado a Comunidade Flor de Lótus, ativa até os dias 

atuais, mas nem todos os alternativos foram de fato morar na comunidade, percebendo 

para si um papel mais importante na convivência direta com os nativos do povoado.  

Durante minha estadia em Brumas Secas, não morei na comunidade Flor de Lótus. 

Aluguei uma pequena e simples casa em uma das duas únicas ruas que o povoado possui 
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e, de lá, desenvolvi minha pesquisa de campo. Foi na convivência direta e investigativa, 

por meio das histórias contadas e formas de vida operadas pelos alternativos da região, 

que busquei uma melhor compreensão do que seria essa consciência alternativa e como 

ela levaria à felicidade.  

Na minha experiência em Brumas Secas, pude perceber a forma de vida alternativa 

operada em sua realidade efêmera: relativa ao contexto e às intenções que se propõe. Para 

os alternativos existe, sempre, a consideração das multiplicidades individuais, i.e., 

legitima-se a autonomia das individualidades em um grupo. As idiossincrasias 

proporcionam a característica múltipla, e, como consequência, a relatividade das ações 

torna-se legítima6. Reconhecendo a multiplicidade da consciência alternativa, justificada 

pela acolhida de diferentes vistas sobre uma questão (o que comumente se chama de 

ponto-de-vista), adjetivo-a como multifacetada. Quanto às formas alternativas de vida 

observadas em Brumas Secas, dividi-as em três diferentes facetas dessa consciência 

alternativa total e múltipla.  

Como já esclarecido, minha busca trata do reconhecimento do que seria uma consciência 

alternativa em seus detalhes principais para a concretização da felicidade. Para tal 

empenho, busquei, nas três facetas alternativas com as quais convivi, a congruência: o 

ponto em comum dos discursos e formas de vida operadas.  

Abaixo faço uma apresentação do que denomino como as três facetas da consciência 

alternativa e, nos capítulos seguintes, exponho com mais profundidade a forma de vida 

operada por estas três possibilidades de se viver uma consciência alternativa.  

1.2. Três facetas de uma consciência alternativa multifacetada 

Em Brumas Secas deparei-me com três possibilidades diferentes da vida alternativa, três 

facetas da consciência alternativa, as quais nomeei:  i) vanguarda novaerista; ii) família 

Flor de Lótus e iii) aventureiros nômades. 

                                                           
6 O estudo antropológico da relatividade é, muitas vezes, negado pela academia que busca, em última 
instância, uma explicação total da organização dos grupos sociais. Porém, como estudante de 
antropologia e ser humano, percebo que a realidade dos fenômenos não é passível de existir fora da sua 
própria relatividade, visto que trata de várias idiossincrasias compartilhadas, da ação contextualizada de 
diferentes personagens. O antropólogo Roy Wagner, ao reconhecer a “personalidade” intrínseca à ação 
social, fala em termos de “invenção da cultura” e explica o “banimento intelectual da invenção e da 
relatividade da convenção em prol da ratificação de nosso próprio mundo convencional – a metamorfose 
da criação da realidade pelo homem nas nossas ordens convencionais de ‘conhecimento’ e ‘fato’” (2010, 
p. 234, grifo do autor).  
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À vanguarda novaerista pertencem os personagens que chegaram à região do nordeste 

goiano no princípio do movimento alternativo brasileiro, motivados principalmente pela 

opressão do regime ditatorial do Brasil nos anos 1960. Considero Dona Jurema a principal 

interlocutora da etnografia como membro da vanguarda novaerista. Ela esteve envolvida 

com o Rumo ao Sol desde o seu surgimento e, mesmo antes do projeto, buscava uma 

forma de vida alternativa para si. Por meio das histórias que ela me contava, sentada em 

sua rede, pude formular sobre os significados do que seria uma consciência alternativa e 

suas implicações para o tema da felicidade.  

Outros interlocutores da vanguarda novaerista que entrevistei formalmente não residem 

no povoado de Brumas Secas, mas estavam, também, envolvidos com o projeto Rumo ao 

Sol. Um deles nunca foi habitante de Brumas Secas, rumando para outras terras da mesma 

região ecológica quando houve a dissolução do projeto. Outro já morou e ainda possui 

uma casa no povoado, mas reside atualmente no centro urbano mais próximo, a 12km de 

estrada de terra.  

Em Brumas Secas também conheci pessoas que convivem sob a influência da consciência 

alternativa e não estão, diretamente, relacionadas ao projeto Rumo ao Sol. Mas acabaram 

escolhendo habitar no povoado por consequências diretas deste projeto. São eles os 

moradores da comunidade Flor de Lótus. 

Formam a família Flor de Lótus os moradores dessa comunidade à época de minha 

etnografia (primeiro semestre de 2017). Considero membros desta faceta tanto os 

moradores fixos quanto os viajantes que passam pela comunidade e, por sua influência, 

acabam “entrando para a família”. Alguns desses viajantes também podem ser 

reconhecidos nas características dos aventureiros nômades.  

Os aventureiros nômades, cujo personagem principal habitava em Brumas Secas durante 

minha pesquisa, são em sua maioria os jovens que viajam em busca de aprendizado. 

Considerados como os hippies dos dias atuais, sua característica fundamental é o 

desprendimento quase que total dos meios convencionais para viajar e ganhar o sustento 

necessário à sobrevivência.  

Nos próximos capítulos pretendo esclarecer como cada faceta opera sua forma de vida 

alternativa à consciência “babilônica” e como, por meio dessa operação, buscam a 

felicidade.  
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2. SEMENTES DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA 

Dão forma à vanguarda novaerista um grupo de jovens burgueses brasileiros das décadas 

de 1960, 1970 e 1980, insatisfeitos com a vida nos parâmetros dos centros urbanos 

industrializados e capitalistas, ou “babilônicos”. Da insatisfação desses jovens surgiu a 

necessidade de buscar alternativas, ocasionando a criação de “novas ideias” que 

“brotavam tipo sementes”, de onde nasceu a consciência alternativa.  

A busca desses rebeldes, para além das convenções sociais, percebendo no mercado 

econômico o grande vilão da humanidade, teve seu estopim em meados dos anos 1960, à 

época em que o Regime Militar foi instaurado no Brasil. 

2.1. A Revolução Artística 

A política brasileira nunca apresentou estabilidade. Apesar do status democrático, seu 

funcionamento sempre respondeu ao interesse de uma pequena parte da população que 

concentra o capital econômico e simbólico da nação. O Regime Militar, que teve início 

em 31 de março de 1964, tinha como pressuposto defender a democracia e restaurar a 

ordem política. A conduta deste novo regime, no entanto, foi altamente coercitiva.  

Por intermédio dos Atos Institucionais, as normas políticas foram sendo alteradas e o 

governo foi, continuamente, podando a liberdade e individualidade do povo brasileiro. 

Ser feliz foi ficando cada vez mais difícil. A justificativa era a proteção do país contra 

as ideias comunistas (chamadas de esquerda), que ameaçavam a hegemonia dos que 

possuíam o monopólio do capital no Brasil.  

Em uma coleção sobre a história do Brasil lançada nos anos 2000 – Brasil 500 anos –, 

encontrei o seguinte recorte sobre o surgimento da conduta de contestação e a revolta do 

povo frente a ditadura:  

Uma palavra definia o Brasil e o mundo em 1968: psicodélico. Esse termo passou a 

ter muitos significados naqueles anos turbulentos que culminaram em 1968. 

Possuídos por um espírito contestador nunca visto, os jovens colocaram os valores 

tradicionais em questão, demolindo normas e padrões que pareciam inquestionáveis. 

A contestação atingia o sistema educacional, os valores familiares, o comportamento 

sexual, passando pelos padrões estéticos e éticos. Na esteira das grandes 

manifestações coletivas, a velha cultura burguesa parecia sucumbir. Era o tempo das 

vitórias das utopias e do apego às ações diretas radicais. O símbolo da época era 

Ernesto Che Guevara, guerrilheiro de origem argentina, braço direito de Fidel 
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Castro, morto em 1967, cultuado por seus ideais de solidariedade entre os povos 

contra a opressão. [...] No Brasil as repercussões dessa rebelião foram intensas, mas 

a sua politização orientou-se para a luta contra a ditadura militar, anunciando a 

escalada da violência. (BRASIL 500 ANOS, 2000, p. 734). 

Todos os personagens da vanguarda novaerista passaram pela situação da ditadura e 

contrariaram o Regime Militar. Sua conduta alternativa, no entanto, seguiu um caminho 

revolucionário também alternativo ao caminho violento dos jovens politizados.  

Para alguns, a luta contra a opressão no período da ditatura militar foi a premissa para o 

reconhecimento de uma busca alternativa que estava acontecendo, historicamente, em 

grande parte do mundo ocidental, denominada Conspiração Aquariana: 

A jornalista norte-americana Marilyn Ferguson cunhou o termo “Conspiração 

Aquariana” para diagnosticar a existência de uma rede flexível de indivíduos 

conectados globalmente em prol de uma anunciada “transformação/revolução da 

consciência” e despertar de uma Nova Era. A rede de “conspiradores” mapeada por 

Ferguson no final dos anos 1970 já era bastante extensa. Incluía uma variedade de 

“indivíduos atraídos para uma visão transcendental do futuro e uns pelos outros” e 

parecia àquela época formar “uma cabeça-de-ponta na tarefa coletiva de levar a 

humanidade a essa consciência mais ampla”. (FERGUSON, 1980, p. 48 apud 

SANTOS, 2010, p. 106). 

No caso de Dona Jurema, foi no exílio – decidido voluntariamente – que ela descobriu as 

prerrogativas da Era de Aquarius, essa sabedoria mística de grande relevância para a 

constituição da consciência alternativa: 

“No caso do Brasil a gente tava vivendo a ditadura que era uma coisa de força, tava 

empurrando a gente, sabe?! Eu, a minha sorte, foi que quando eu fiquei visada pela 

ditadura eu tive que sair, não foi uma escolha minha. Sabe, vou ficar aqui esperando 

para ser torturada, para ser presa, causar um imenso terror na minha família, vou 

sumir como vários amigos meus sumiram? Eu não. Não senti como covardia não, 

senti como auto-preservação. Vou sair fora, e foi melhor porque lá fora, na Europa, 

onde eu vivi, eu tive as primeiras sementes do que era uma Nova Era. Aqui no Brasil 

eu tava querendo só acabar com a ditadura, ai eu vi que não, que tinha todo um 

processo maior já envolvendo os jovens né, nem tão jovens agora mas naquela época 

eram. As pessoas que nasceram a partir de 1942 que foi quando começou a chegar a 

energia. Então recém-nascido recebendo aquela energia ele já tava alimentado né 

para ajudar a realizar isso” (Dona Jurema, 2017). 

Outros personagens da vanguarda novaerista optaram diretamente pela conduta pacífica 

na ação contra as imposições da ditadura, como exemplifica o discurso de Dada: 
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“Tinha aquela coisa do momento político né. Teve os que pegaram nas, pegaram nas 

armas né. Que foram para a guerra, sabe o.. a... o.. como que se diz? Terrorismo que 

eles diziam né, que eles chamavam de terrorista, mas eram os que estavam querendo 

derrubar a ditadura. Então, os que acreditaram ir nas armas e a gente que acreditou 

numa outra mudança. A mudança através do amor sabe, da paz, do amor, que era o, 

aquela coisa do, do hippie mesmo. Então tinha uma outra visão. Mas, de uma certa 

forma, eram complementares. Né, porque isso tava tudo sendo vivido ao mesmo 

tempo, concomitantemente, esses dois extremos, vamos dizer né. Um que pegou nas 

armas e outros que partiu pra flor. Entendeu? Então, eu, graças a deus, parti pra esse, 

não fui pro lado da arma. Então, mas isso era uma coisa que... sei lá sabe, aconteceu. 

A música né e, rock’n’roll e... as viagens psicodélicas e.. a marijuana, e essas coisas, 

né. Então as pessoas foram se identificando...” (Dada, 2017). 

Enquanto Che Guevara era o ídolo das mentes rebeldes revolucionárias e políticas, Elvis 

Presley e, depois, The Beatles eram os ídolos das mentes rebeldes revolucionárias e 

criativas. Comparando essas diferentes atitudes, as diferentes forças empregadas na ação 

direta para a mudança, uma de minhas interlocutoras esclarece que “a nossa revolução 

alternativa não foi política, mas sim artística!”.  

Daí a afirmação de que a questão artística está imantada à conduta alternativa. Seja 

por meio da música, da expressão corporal, da constituição estética dos locais 

compartilhados ou como um ofício, a recorrência à leveza instrumental da arte é muito 

influente entre os alternativos.  

Credito essa influência a dois fatores interligados que pude perceber como característicos 

da consciência alternativa: a liberdade de criação e a percepção sensível do universo 

circundante. 

A liberdade de criação é autoevidente na decisão de atuação alternativa, figurando como 

a principal motivação de seus personagens: 

“Então eu mesmo sempre tive um trabalho na minha existência independente. Nunca 

pertenci a nenhuma política. Fiz política de esquerda uma época, fui até preso nessas 

coisas, mas eu não era de esquerda, era um anarquista. Sempre fui um anarquista. 

Anarquista no bom sentido de respeitar e ser respeitado e deixar as pessoas florescer 

e... Eu não acredito em liderança, não acredito em presidente, não acredito no papa, 

não acredito nesse deus escrito. Eu acredito no deus que nós realizamos aqui porque, 

se deus existe, ele só vai existir se nós o realizarmos, se não estaríamos realizando 

outra coisa que não é divina. Deus só pode existir se a realização estiver em nosso 

encargo então você não pode transferir isso pra uma religião, fanatismo, alguma 

crença. Hoje as pessoas vivem uma série de crenças tecnológicas que elas nem sabem 

que estão presas a elas, esse é o novo deus. Crenças tecnológicas passou a ser o deus, 

o dinheiro, a moeda. Agora a... o Deus da abundância, da criação surgiu de nossa 
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realização. Se não somos imagem e semelhança, somos uma farsa, uma máscara. E 

você lida hoje com muita máscara, com muito fetichismo de consumo” (Sol, 2017).   

A autoridade das criações individuais abarca até a responsabilidade do que é considerado 

sagrado, como ficou evidenciado no seguinte trecho: “eu acredito no deus que nós 

realizamos aqui porque, se deus existe, ele só vai existir se nós o realizarmos, se não 

estaríamos realizando outra coisa que não é divina”. Assim, nem mesmo as religiões tem 

o poder de limitar a criatividade da consciência alternativa.  

Na defesa da liberdade das criações, a consciência alternativa elege a autonomia do 

indivíduo como a principal fonte de decisão e ação e reconhece a essa autonomia a 

permissão das emoções.  

A percepção sensível do universo circundante é a concessão do sentir. Opõe-se 

diretamente às formas “babilônicas” de conduta, pois intuição e sensibilidade 

correspondem ao âmbito das emoções, consideradas como opostas à razão e, portanto, 

irracionais, sem raciocínio, ilógicas, todas características bastardas à conduta do ser 

humano moderno urbanizado capitalista. Ao que meus interlocutores acrescentam a 

característica “pouco sensíveis”: 

“E a coisa do AMOR sabe, da coisa de... do bem, a coisa do mudar pra melhor, sabe, 

a gente resgatar o que tinha na nossa história de bom, de bonito, né cara. E... e tentar 

não se transformar numa... nesses seres humanos aí que, são pouco sensíveis vamos 

dizer, para não dizer que são insensíveis, [risos] entendeu?! [...] Algumas pessoas 

sentiram [a influência da busca por alternativas], outras não. Então acredito que 

pessoas que estavam mais abertas, ou que tinha uma sensibilidade mais apurada, 

perceberam isso e saíram atrás” (Dada, 2017). 

Logo, a faceta da vanguarda novaerista corresponde aos indivíduos que, à época da 

Ditadura Militar, empreenderam uma Revolução Artística como alternativa às 

imposições estatais. Foram eles os rebeldes intitulados de hippies, “malucos beleza” e 

bichos-grilo7.  

Essa “Conspiração” dos anos 1970 e seus desdobramentos atuais envolvem a “ação 

direta” de indivíduos desviantes em relação à ordem moral hegemônica, geralmente 

acusados e de bom grado autodenominados pela categoria de “malucos” ou freaks. 

Os alternativos desenvolvem seus próprios modelos de organização social na 

condição intersticial “fora dos mapas”. Gilberto Velho, refletindo sobre os 

                                                           
7 Relação com intitulações de freaks e hippies também no movimento alternativo dos EUA (cf. FERREIRA, 
2005). 
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movimentos contraculturais protagonizados por jovens urbanos de classe média, 

sugeria que o “modelo alternativo [...] em oposição à tônica individualista do modelo 

dominante de suas famílias, valoriza a vida grupal, comunitária. Seria a procura de 

communitas e a rejeição ideológica da estrutura, nos termos de Victor Turner” 

(Velho, 2013a:60). Essa busca pela communitas (pela relação com semelhantes, 

siblings) posiciona o desviante em constante situação de liminaridade e negociação 

entre diferentes visões de mundo. (SANTOS, 2010, p. 106, grifo do autor).  

O empreendimento de mudança nas atitudes com o “propósito de mudar o mundo, buscar 

pela felicidade e o sentimento de conexão com o todo” foi muito inspirado pelos boatos 

místicos de que uma Nova Era, a Era de Aquarius, estava em vigor no planeta. Daí o 

adjetivo “novaerista” dado aos que considerei a vanguarda da consciência alternativa. 

2.2. A Era de Aquarius  

A consciência alternativa e a Era de Aquarius fundem-se na conduta do ser humano que 

está em busca da felicidade por meio de uma nova forma de agir. Nessa relação intrincada 

entre as duas influências, a Era de Aquarius figura como uma responsabilidade à 

liberdade que a criação alternativa estabelece. É o que resta como convencional no 

momento em que o objetivo principal é agir para além do convencional. Em outras 

palavras, a sabedoria mística da Nova Era figura como a moral por detrás da consciência 

alternativa.  

Empreender uma noção de moral a uma forma de vida que defende a liberdade de criação 

e a autonomia das individualidades é um trabalho delicado. Como seria possível falar em 

normas de conduta em um contexto defensor da subjetividade das personalidades? Porém, 

como a consciência alternativa se consolidaria em uma forma de pensar e viver 

compartilhada sem que houvesse algum acordo entre as liberdades individuais de seus 

personagens?  

Para o antropólogo Roy Wagner: 

A moralidade é uma espécie de significado, um significado com direção, propósito 

e motivação, e não um substrato sistêmico. É um constructo cultural, um leque de 

contextos construído a partir das associações de outros contextos, assim como suas 

próprias associações podem servir para a articulação de outras construções. Os 

contextos morais ou convencionais de uma cultura definem e orientam suas 

expressões significativas e aqueles que as constroem; eles “juntam os pedaços do 
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mundo”. Eles ao mesmo tempo relacionam construções expressivas e são eles 

próprios construções expressivas, criando uma imagem e uma impressão de um 

absoluto em um mundo que não tem absolutos. (WAGNER, 2010, p. 82, grifo do 

autor). 

Deste ponto de vista, a moral não é compreendida como normas estáticas de conduta. É 

um significado compartilhado no propósito e na motivação dos personagens de um grupo. 

No caso da consciência alternativa, é o alcançar uma “forma de vida digna” para todos 

mediante o reconhecimento das individualidades. O que, em última instância, é a 

fraternidade, a harmonia entre os indivíduos. 

A demanda por fraternidade também faz parte da noção de Nova Era que veio à tona 

numa conjuntura mundial de grandes conflitos com a promessa de reconstrução do 

mundo por meio da transformação das consciências. (FERGUSON, 1980).  

Nesta parte do trabalho, procuro aprofundar o que é a sabedoria mística da Era de 

Aquarius, principalmente por intermédio dos discursos da vanguarda novaerista.  

Dona Jurema, personagem que considero principal interlocutora de minha etnografia, pela 

quantidade de informações partilhadas durante o campo, certa feita me entregou um papel 

no qual ela mesma havia pontuado a história do Movimento Alternativo até o 

acontecimento do projeto Rumo ao Sol. Segue a replicação de suas anotações:   

“MOVIMENTO ALTERNATIVO 

I – ORIGEM 

Em 1942, os equipamentos sofisticados da Nasa identificaram a aproximação de 

Aquarius (constelação?) que emitia uma frequência que se aproximava da Terra. 

Paralelamente às descobertas dos Astrônomos, os Astrólogos da época analisavam 

as consequências dessa aproximação. Em uma primeira avaliação surgiu o medo de 

um desequilíbrio global que poderia significar o FIM do MUNDO! (o apocalipse). 

A medida que essa “energia” chegava à Terra, despertou a curiosidade e interesse de 

outras áreas do conhecimento humano... 

II – No mundo a guerra nuclear, com potencial de destruir a vida como um todo. 

III – No Brasil, a ditadura com radicalismos, perseguições, prisões e torturas... 

A geração nascida a partir de 1942 foi a primeira a absorver a energia aquariana e 

tentar mudar o mundo e evitar uma catástrofe maior. Os movimentos de jovens em 

várias partes do mundo se dedicaram a esse tema. Começaram a surgir comunidades 

voltadas para o estudo e vivência de atividades humanas.  

IV – THE FARM, nos EUA, estudava e vivenciava os relacionamentos humanos; 

FINDHORNE, na Europa, estudava o relacionamento entre humanos e os vegetais 
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(meio ambiente); AUROVILE, na Índia, a relação entre os humanos e a 

espiritualidade (as religiões).  

V – Os frutos dessas vivências foram se propagando e ganhando adeptos pelo 

mundo. 

VI – No Brasil, projeto RUMO AO SOL, com PAZ E AMOR para começar” (Dona 

Jurema, 2017) 

A interlocutora estabelece a Era de Aquarius como uma prescrição sideral de mudanças 

para o planeta Terra e situa os movimentos alternativos como um instrumento 

apaziguador dessas mudanças. Com isso, delega a raiz dessa energia à ordenação cósmica 

dos acontecimentos – para além dos seres terrenos –, ao mesmo tempo em que a percebe 

como intrínseca aos seres humanos nascidos a partir de 1942:  

“Todos receberam aquela energia, agora jogar isso no consciente, porque é uma 

energia, não é uma coisa material. Então você tem que se sutilizar para ser capaz de 

sentir e entender essa energia. E cada um tem seu momento, cada um tem sua 

história” (Dona Jurema, 2017). 

Dessa forma, a Nova Era, em seu papel de “força cósmica de mudança social” (HAKIN, 

1981), não seria passível de institucionalização em regras e normas estáticas, pois nasce 

por meio da consciência individual8. Tem sua autoridade através das subjetividades, 

como explicita Magnani em seu estudo sobre a Nova Era no Brasil:  

No contexto da Nova Era as fronteiras não são rígidas e o critério ou autoridade que 

referenda as escolhas reside, em última instância, no íntimo de cada um, mesmo nos 

casos de membros das sociedades iniciáticas, que apresentam uma estrutura mais 

hierarquizada e um perfil mais religioso. (MAGNANI, 2000, p. 50). 

Autoridade a qual o sociólogo Paul Heelas denominou “ética expressiva”: 

O que se encontra no interior [do indivíduo] constitui a única fonte de legitimação 

ética. Ninguém pode exercer autoridade sobre ninguém. As doutrinas, dogmas e 

moralidades codificadas da religiosidade tradicional de nada valem; na pior das 

                                                           
8 Além de entrevistas formais, conversas informais e observações do cotidiano alternativo, coletei em 
campo alguns materiais físicos – DVDS, livros e músicas – relacionados à conduta de vida de meus 
interlocutores. Muitos desses materiais foram compartilhados comigo por Dona Jurema e, dentre eles, 
está o livro de Leila Hakin intitulado Conspiração Aquariana no Brasil e no mundo ou... O sonho não 
acabou! (1981). A obra é constituída de relatos sobre o tema da Era de Aquarius e o movimento 
alternativo, como num diário, e possibilitou ao meu trabalho etnográfico um entendimento mais 
profundo da relação entre consciência alternativa e a Nova Era. O livro em questão é fruto de uma 
produção autônoma dos próprios interessados (autora e amigos), uma “edição especial”, e, por isso, sua 
referência bibliográfica é particular.  
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hipóteses elas fazem com que o indivíduo se torne dependente do ego; na melhor 

correspondem ao que o Eu sabe de verdade. (HEELAS, 1996, p.24). 

A “ética expressiva” da Era de Aquarius é uma característica que se encaixa perfeitamente 

na defesa da autonomia empreendida pela consciência alternativa compartilhada pela 

vanguarda novaerista. Na operação dessa sabedoria mística, os indivíduos obtêm o 

respeito às idiossincrasias e, assim, revigoram sua autonomia:  

“Se você não sentir não adianta cara. Você chegar lá, que nem eu chegava lá: ah, eu 

vou fazer yoga lá! Aí eu sentava lá, ficava lá, e minhas pernas doendo e não acontecia 

nada. Eu vou ficar fazendo o que ali? Entendeu? Ah, pra falar que eu sou yogi, que 

eu sou espiritual, não, espiritualista, não. Eu... agora eu sou, eu to mais pra bruxo do 

que pra yogi, entendeu? As minhas coisas então assim, tem mais a ver com a natureza 

mesmo, sabe. Então, só de morar num lugar desse aqui já me recarrega, eu já fico, 

pff, bão. Sabe eu fico bem. Então acho que é isso daí que vai te trazer a felicidade, 

vai te trazer amor. Entendeu!? Agora você ficar... sabe, numa disputa inglória sabe... 

de quê? De disputa, como que se diz, competição lá, que meu deus é melhor que o 

seu e não sei o quê” (Dada, 2017).  

A congruência na legitimidade das autoridades individuais é o ponto que permite 

relacionar a noção de Nova Era como a moral da consciência alternativa. Seriam os ideais 

da Nova Era – a fim do desenvolvimento espiritual do homem no sentido humanitário – 

a suprema responsabilidade por detrás da legítima autonomia das ações, figurando como 

fruto das próprias individualidades. Por isso a referência de meus interlocutores às “novas 

ideias” que “brotam como sementes”. Sementes plantadas pela influência cósmica de 

Aquarius no planeta Terra.  

Sobre o direcionamento do “processo natural de evolução planetária concebido através 

da energia de Aquarius” (HAKIN, 1981), temos novamente o destaque no discurso de 

Dona Jurema: 

“Eu acho – isso é bem pessoal né, não posso generalizar isso – o que eu acho é que 

nessa energia de aquário, a energia total, universal, digamos; nessa energia existiam 

sementes de algumas coisas. Sementes que você tem que traduzir para uma coisa 

física, uma coisa que não é física e você tem que traduzir para o físico. E as primeiras 

intuições no planeta que se ouve foi o do ‘o que você recebeu? Qual é a intuição?’: 

paz e amor. Aí quando essa ideia começou a se difundir no planeta começou a ficar 

fortalecida. Então é ‘paz e amor’ mas é muitas outras coisas também, é mudança de 

Era, é evolução do ser humano. Agora, isso é uma coisa infinita né, só a medida que 

você vai se auto-melhorando é que você pode botar na roda essa energia. Essa luz, 

essa iluminação” (Dona Jurema, 2017) 
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O festival de Woodstock, acontecido em 1969 na cidade de Bethel, Estados Unidos, é um 

fato histórico que sustenta o discurso de minha interlocutora. Foram três dias em que 

cerca de 500 mil pessoas reuniram-se com o propósito comum de “paz e amor”: 

Woodstock foi a prova de que o planeta estava inundado por uma energia diferente, 

que acreditava em criar ao invés de destruir, que sonhava em amar ao invés de odiar 

e de matar seu semelhante, que aspirava um mundo melhor onde as pessoas se 

sacassem com liberdade e franqueza, frescor e desenvoltura. (Depoimento de Márcio 

Xavier de Oliveira in HAKIN, 1981). 

O acontecimento desse festival estava relacionado à conjuntura revolucionária e 

alternativa do que foi nomeado contracultura: 

Os jovens norte-americanos das décadas de 1950 a 1970 manifestaram seu 

descontentamento em relação ao american way of life de forma singular, formando 

vários movimentos, que os jornalistas locais chamaram de contracultura. 

Levantavam as bandeiras dos lemas Peace and Love e Make love, not war. A 

contracultura acabou se tornando um fenômeno de proporções continentais, 

propondo uma nova maneira de agir, pensar e sentir, o que fez com que esse 

movimento fosse extremamente rico de significados. (FERREIRA, 2005, p. 69, 

grifos da autora). 

Contra a Guerra do Vietnã e outras condutas inaceitáveis do ser humano ocidental urbano 

capitalista, a contracultura norte-americana participou da formulação de uma consciência 

e conduta alternativa mundial que muito influenciou a versão brasileira dessa contestação 

do sistema convencional “babilônico”. 

Paz e amor são os dois valores que tornam possível a fraternidade entre os seres e, para 

Dona Jurema, é por intermédio deles que a Era de Aquarius germina nas formas de se 

viver. Paz e amor são o princípio básico da semente que, em acordo com a consciência 

alternativa, deve ser difundida tanto quanto possível pelo mundo:  

“A Nova Era brotou, como se fosse a raiz, entendeu? Como eu vivo na área rural eu 

faço muita analogia com plantas. Eu acho que paz e amor foi a semente. E essa 

semente foi o que deu a raiz da onde a planta tem que se abastecer para crescer, 

frutificar, florescer” (Dona Jurema, 2017).  
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O atributo de fraternidade e a ética expressiva da Nova Era tem uma forte ligação com o 

reconhecimento do indivíduo em igualdade com o universo9. Disserta Santos sobre o 

assunto: 

No plano ideal, a nova civilização seria habitada por pessoas autônomas 

espiritualmente guiadas. Sob a ótica do “indivíduo antroposófico”, se cada um tem 

um fragmento do cosmo dentro de si e é possível, por meio do corpo, reconhecer 

quais são as decisões cosmicamente acertadas, não existe necessidade de coerção de 

nenhum tipo, bastando ao indivíduo seguir o próprio impulso da Natureza, de Gaia, 

Pachamamma ou do Cosmo – as nomenclaturas variam com o contexto. Sendo todo 

ato humano uma ação divina, o humano assume a responsabilidade pela condução 

de seu destino. A ele cabe a escolha de seguir os comandos de seu corpo (intuição e 

sensibilidade) que é sua “autoridade interior” ou tomar decisões racionais (mentais 

e analíticas) conforme o seu condicionamento [...]. O desempenho do aluno é sua 

responsabilidade assim como o desempenho do mestre é responsabilidade deste. 

(SANTOS, 2013, p. 99).  

Por mais paradoxal que possa parecer, a admissão da totalidade com o universo é 

essencial para a legitimação das autonomias na consciência alternativa. Ecoando o 

argumento de Santos: “sendo todo ato humano uma ação divina, o humano assume a 

responsabilidade pela condução de seu destino”. 

Encontra-se na responsabilidade individual, então, o potencial para o alcance dos 

objetivos almejados. No caso da consciência alternativa, esses objetivos versam sobre a 

harmonia geral entre os seres, a busca pela felicidade, o que delega às responsabilidades 

individuais os valores de “paz e amor”. Valores pertencentes à própria essência de uma 

Nova Era. São as suas sementes, logo, sementes de felicidade.  

O autoconhecimento, também considerado como conhecimento do todo para o ser 

autônomo em unicidade com o universo, nutre a responsabilidade das ações individuais. 

Na possibilidade de um crescente reconhecimento de si, o indivíduo alternativo sente-

se seguro para agir independentemente das convenções ocidentais e a favor da 

humanidade – possui maior autoridade em suas ações quando essas passam a moldar o 

contexto em que está inserido (WEBER, 1987). Nos termos de Roy Wagner, esses 

                                                           
9 Reconhecimento que compõe a característica ecológica da consciência alternativa, explorada no 
próximo capítulo.  
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indivíduos autônomos da Nova Era estariam criando sua cultura em consonância com “o 

mundo da humanidade imanente”, onde:  

Há uma certeza convencional de que a causalidade última das coisas é constituída 

em termos da ordem convencional particular (e necessariamente inata) da pessoa. 

(WAGNER, 2010, p. 143). 

Ao que o antropólogo acrescenta: 

Essa humanidade imanente – seja lá qual for a forma que as maquinações humanas 

confiram a ela – apresenta ao homem a urgência contínua de controlar, compelir e 

determinar sua natureza. Sendo a “ordem” das coisas e das pessoas, ela não é “poder” 

no sentido do nosso mundo natural (embora se manifeste pelo meio do poder), mas 

antes a chave para o poder, o conhecimento que confere poder e que o poder ajuda a 

conquistar. (WAGNER, 2010, p. 144, grifo nosso). 

Portanto, é na manutenção da responsabilidade individual (por meio do 

autoconhecimento) e consequente ação – inspirada nos ideais de paz e amor – que os 

adeptos da consciência alternativa criam seu universo. E, quanto mais o indivíduo se 

reinventa, quanto maior a sua criatividade para as alternativas, maior o “conhecimento 

que confere poder e que o poder ajuda a conquistar”.  

Nos conceitos básicos de sociologia esclarecidos por Max Weber: 

Entende-se por poder a oportunidade existente dentro de uma relação social que 

permite a alguém impor a sua própria verdade mesmo contra a resistência e 

independentemente da base na qual esta oportunidade se fundamenta. (WEBER, 

1987, p. 107, grifo do autor). 

No caso presente, “impor a sua própria verdade” é a autoridade da ação individual que 

cada personagem alternativo busca, porém sem a pretensão de deslegitimar a autoridade 

dos outros personagens, ante o reconhecimento de que “todos somos um”. 

O autoconhecimento que potencializa o poder individual da ação deve estar 

necessariamente atrelado ao reconhecimento de unicidade com o todo. Nesse sentido, o 

personagem de consciência alternativa reconhece na compreensão do desconhecido (que 

também adentra na compreensão da autoridade alheia) o seu poder. É na apreensão do 

diferente (que não deixa de ser parte de si em um universo unificado) que as ações 

adquirem material para reinventar-se. A criação é enriquecida pelo crescente 

conhecimento do todo.  
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“É preciso perceber as coisas de uma forma holística, de uma forma ampla. Você vê 

o todo, e no todo você tira as especificidades do seu entendimento, da sua 

consciência. Por isso que hoje, se há o êxodo urbano que é a busca das pessoas pela 

natureza, o respeito, o reverenciamento, é porque também há uma comunidade 

cósmica em busca disso. É um todo energético que também busca evolução. A Nova 

Era é essa consciência cósmica. É uma coisa que tem o seu folclore, tem a sua, os 

seus processos de entendimento, mas é um fluxo de luz, o entendimento das 

frequências vibratórias. Quando você começa a entender essas frequências 

vibratórias e perceber que você é um todo dessa... é uma gota dentro dessa vibração, 

que você vibra e ajuda a vibrar, você pode direcionar essa vibração. O controle é um 

mantra e a gente tá sob esse controle e desfazer esse conceito de controle é que nos 

fará com os olhos mais abertos. Enxergaremos” (Sol, 2017).  

Analisando o discurso a modo de exemplificação das ideias defendidas acima, as 

“frequências vibratórias” correspondem ao funcionamento total do universo. As ações 

individuais são as infinitas moléculas em vibração, e a autoridade de uma ação individual 

é o “poder direcionar essa vibração”, o que só é possível mediante o reconhecimento do 

todo, i.e., o reconhecimento dos outros indivíduos e a validade (autoridade) de sua própria 

vibração, de sua ação.  

Com isso, os sentimentos de uma Nova Era semeada por princípios de “paz e amor” 

possibilita o surgimento de uma consciência que respeita a autoridade das liberdades 

individuais, reconhece a legitimidade dos sentimentos e se fortalece na descentralização 

do poder (pelo próprio reconhecimento do diferente). Eis a consciência alternativa.  

2.3. A Consciência Alternativa 

Nos tópicos anteriores, citei alguns acontecimentos históricos que estão ligados 

diretamente à ideologia do que seria uma consciência alternativa brasileira, além de 

serem evidenciadas algumas das principais características relacionadas a tal conduta: 

A autonomia das individualidades 

A legitimidade das emoções 

A unicidade com o universo 

A fraternidade, ou “paz e amor” 

Tais características estão igualmente presentes na sabedoria mística de Era de Aquarius 

e, com isso, estabeleci essa energia cósmica como a moral vigente nas ações alternativas.  
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Antes de passar a uma exposição da prática alternativa dos interlocutores de minha 

pesquisa, pretendo aqui pontuar algumas críticas da consciência alternativa ao modo de 

vida nas cidades, compreendido por “babilônico” em decorrência de suas consequências 

negativas para a vida humana.  

Note-se que a necessidade de buscar alternativas não adveio da implantação de um 

Regime Militar e da sabedoria provinda da Era de Aquarius. Esses foram apenas o 

estopim de ações diretas que possibilitaram a criação de uma consciência alternativa 

crítica das convenções sociais que limitam a aproximação entre o ser humano e a 

felicidade.   

A principal crítica encontrada nos discursos de meus interlocutores fala da organização 

social decorrente da hegemonia do capitalismo globalizado. As críticas a um sistema 

“babilônico” começam no desacordo do cotidiano reproduzido na realidade urbana, 

cotidiano moldado em relação ao regime de trabalho/estudo visando sempre ao ganho 

material: 

“Tem uma, um amigo, que a gente sempre brinca né quando se fala da vida urbana 

e quando se fala da vida que nós viemos buscar aqui. É que viver a vida urbana hoje, 

da maneira como está, é como se as pessoas virassem frango de granja... e as pessoas 

que estão procurando outras alternativas no campo estão de alguma maneira se 

transformando em galos e galinhas ciscadores; e esses ciscar são as alternativas que 

se buscam para tentar sobreviver de uma maneira menos robótica menos 

mecanicista... e esse é o aprendizado que nós estamos fazendo” (Sol, 2017).  

Compreende-se que o sistema “babilônico” ilude seus seguidores quanto à realização da 

felicidade. Como se essa só fosse possível nos moldes de uma existência de conforto 

material e fartura: 

“Nascemos dentro da prateleira do consumo, nós perdemos a conexão com a essência 

das coisas, como fazer. Você vê a população hoje cheia de obesos... uma população 

cheia de obesos. Um acreditar que um cartão de crédito e um dinheiro é o que dá 

felicidade... uma série de coisas. [...] Então assim, isso é o caminho da felicidade, é 

o entendimento, a compreensão, o conhecimento. Você tem hoje, por exemplo, muita 

informação e pouco conhecimento. Estamos mergulhados num mar de informações 

esdrúxulas, repetitivas, e a gente tem pouco contato com o conhecimento...” (Sol, 

2017).  

A ganância é o pior inimigo criado pelo sistema capitalista, pois faz o indivíduo passar 

por cima dos recursos naturais (destruição em prol do consumismo exacerbado), dos 

outros seres humanos (quando em competição para “ser melhor” e/ou “possuir mais”) e 
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de si mesmo (quando molda seu cotidiano e futuro em relação ao sistema capitalista e sua 

retroalimentação).  

Para Dona Jurema, a escolha de uma conduta anticapitalista é decorrente da observação 

pessoal de que “o capitalismo é uma doença transmissível e que vicia” e que “a 

humanidade precisa superar a ganância e ambição decorrentes desse sistema”. Para ela, o 

valor da vida está “no viver e usufruir das diferenças”, pois acredita que “os seres 

humanos devem se complementar ao invés de se matar”. Complemento que acontece por 

meio da conexão entre as individualidades, ao que a interlocutora chama de 

“biodiversidades” e esclarece que “se a gente soma cada vez mais biodiversidades a gente 

é milionário”.  

A noção de biodiversidade abarca a força adquirida pela consciência alternativa na 

descentralização do poder e confirma a afirmação de que a criação se enriquece pelo 

crescente conhecimento do todo.  

Em referência à adjetivação de “malucada” ou “loucos” que a população de senso comum 

dá aos alternativos, Dada argumenta: 

“Eu não tô numa loucura, louco são eles. Que tão se matando, que tão se 

exterminando. Entendeu, que a gente tá vendo o que tá acontecendo no Brasil, é uma 

coisa absolutamente, eu pensei que eu não fosse mais ver na vida. Que a gente lutou 

tanto, tanto, pra trazer sabe, a, democracia, pra gente trazer sabe, um pouquinho de, 

dignidade pras pessoas. E agora tá, parece que tá tudo indo ao contrário. Entendeu? 

E as pessoas, muitos dos jovens né [...] de repente tão iludidas com, com essa coisa 

que tá acontecendo, essa mentira, essa grande mentira que tá sendo contada aqui no 

Brasil, entendeu? E a gente tá tendo um regressão tão grande. [...] Eu fiquei três 

mandatos de vereador aqui, entendeu? Lutando pra ser uma, fazer uma política 

honesta, uma política como a gente acha que deve ser um político. Entendeu? De 

procurar o interesse público pra gente.. Então isso fazia parte daquele conceito de.. 

que eu te falei que me fez sair, que me fez.. sabe, a gente quer o bem das pessoas, a 

gente quer que a sociedade viva em harmonia, a gente tá aqui, quer que todo mundo 

tenha direito de se alimentar, todo mundo tenha direito de uma educação de 

qualidade, de saúde. Tudo. Isso daí tá, faz parte do.. né...do bem-estar comum, né. 

Acho que a gente tem que pensar nisso. Se a gente só pensar em nós [bate palma] o 

que que vai ser, né?” (Dada, 2017) 

Na ânsia por alternativas às mazelas do mundo ocidental urbano capitalista, os primeiros 

operadores da consciência alternativa, os quais são aqui representados pela vanguarda 

novaerista, decidiram buscar uma vida comunitária fora dos padrões sociais vigentes. 

Para tal foi necessário um distanciamento dos centros urbanos, pois “neste período [do 

nascimento da consciência alternativa] havia necessidade de uma ruptura total com os 
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valores impostos pela sociedade, com o trabalho, a escola e a família para que novos 

valores fossem implantados” (Depoimento de Helder de Carvalho in HAKIN, 1981). 

Assim meus interlocutores se encontraram, no começo dos anos 1980, no projeto Rumo 

ao Sol.  

Rumo ao Sol foi apenas um dos diversos projetos de comunidades que vinham surgindo 

em conjunto com o alvorecer das ideias de uma Nova Era. A vida em comunidade era a 

possibilidade de criar novas formas de organização social, baseadas nos princípios de 

uma consciência alternativa que valoriza a autonomia das individualidades, a 

legitimidade das emoções, a unicidade com o universo e o sentimento de fraternidade.  

Começa agora, a reconstrução de um Novo Mundo, uma Nova Era, a Era de 

Aquarius, o Sattwa Yuga. Necessitavam os deuses (as energias cósmicas em suas 

diversas manifestações) de pessoas de corpos saudáveis. Foi-nos transmitido, então, 

de diversos modos, os conhecimentos sobre alimentação integral [...]. Aprendemos 

uma maneira mais natural de cuidar de nossa saúde, sem necessitar da intoxicação 

com agentes químicos [...]. E também uma maneira de equilibrar nosso corpo e 

mente [...]. Era necessário, ainda, cultivar a mente, preparando-a para uma expansão 

gradativa, e para isso, foram-nos revelados conhecimentos esotéricos e iniciaticos 

[...]. Mas como viveríamos, nestas megalópoles tão poluídas pelos antigos conceitos 

(individualidade, falta de confiança, egoísmo), sentimentos tão nobres e puros [nova 

forma de amor e fraternidade]? Como solução econômica, associamo-nos em 

cooperativas de consumo somente para as necessidades básicas, pois já havíamos 

excluído totalmente tudo o que fosse supérfluo. Os gastos passaram a ser divididos 

por todos, e os lucros (satânicos corrosivos da consciência) não existiam e quando 

isso ocorria, eram utilizados em benefício da própria cooperativa. Concluímos então, 

que associar-se a cooperativas simplesmente para a compra e venda, seria um ato 

meramente materialista, incompatível com a vibração da Nova Era. Precisávamos de 

um novo modelo social: as Comunidades. (Depoimento de Helder de Carvalho in 

HAKIN, 1981). 

De tal modo, consciência alternativa e Comunidade Alternativa se embaraçam num só 

ato de criação deliberada, justificados (motivados) pela busca de harmonia, equilíbrio e 

totalidade. Comunidade Alternativa seria a consciência alternativa matizada não só nas 

relações entre indivíduos, mas também no funcionamento de um espaço, podendo-se até 

falar em Consciência Comunitária. Dessa forma, a Comunidade Alternativa como um 

“meio” seria uma via de acesso para si mesma, pois é ela, também, o intento. 
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3. A VANGUARDA NOVAERISTA 

No capítulo anterior foi exibida a ideologia que compõe o que chamo de consciência 

alternativa. De acordo com meus interlocutores, sementes de “paz e amor” enraizaram os 

valores de uma Nova Era em alguns seres humanos “sensitivos o suficiente” para perceber 

as influências dessa imposição cósmica. Em uma conjuntura mundial de conflitos (Guerra 

do Vietnã, Ditadura Militar no Brasil) e mazelas (consumo crescente gerando lixo e 

desigualdade social), o surgimento de valores em defesa das liberdades individuais 

embasadas no sentimento de fraternidade e no senso de totalidade foi a opção escolhida 

por aqueles indivíduos que buscavam ativamente humanidade em meio ao caos. Daí 

nasceu a consciência alternativa. 

Os jovens burgueses revolucionários dos anos 1960, 1970 e 1980, em sua busca por 

felicidade e harmonia na autonomia, passaram a operar suas ações com base nessa 

consciência, reinventando-a a cada atitude. São esses jovens a faceta que nomeei por 

vanguarda novaerista10. Seguem nos tópicos deste capítulo a explanação das práticas 

desse grupo relativas aos ideais da consciência alternativa.  

3.1. Trocas 

A consciência alternativa cultiva uma ojeriza à conduta urbana utilitarista baseada nas 

leis de oferta e procura do mercado mundial. Dessa aversão surge a preferência por um 

comportamento “anticapitalista” baseado na troca.  

O movimento burguês de transição para o “mato” é justificado pela busca do “sonho 

dourado de ver um monte de pessoas de uma forma mais amorosa, uma sociedade mais 

justa, felizes né, pessoas felizes”.  

Na atitude de rompimento com os padrões sociais vigentes, a vanguarda novaerista, a 

exemplo de uma consciência alternativa, enlaçou uma forma de vida no 

compartilhamento, defendendo uma organização econômica de subsistência como 

alternativa à nutrição da economia capitalista e suas consequências para o meio ambiente.  

É no “extrair [com respeito] diretamente da terra os meios necessários para a 

sobrevivência” que a autonomia dos indivíduos perante o sistema babilônico pode ser 

                                                           
10 Dentre as três facetas (três formas de viver presenciadas em campo) que compartilham uma consciência 
alternativa multifacetada em suas infinitas possibilidades, relativas ao contexto de cada grupo.  
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confirmada e é por meio das trocas que os alternativos atingem o ápice dessa autonomia, 

operando independentemente das transações monetárias.  

O sistema de troca é um ideal da consciência alternativa que, nos parâmetros de nossa 

sociedade ocidental urbana capitalista, é praticamente impossível tornar-se hegemônico. 

No entanto, no povoado de Brumas Secas as interações sociais entre os nativos 

aconteciam, à época da chegada dos alternativos, por intermédio da permuta de bens 

materiais e serviços.  

Foram as características de comunidade, reiteradas pela conduta solidária entre os nativos 

de Brumas Secas, que chamou a atenção da vanguarda novaerista para esse povoado. Em 

relato de Dona Jurema:  

“Como eles eram um grupo muito pequeno havia muito casamento consanguíneo, 

então acabou que com o tempo era uma única família, era tudo família. Então tinha 

esse espírito de família que tinha muito a ver com o que eu imaginava que deveria 

ser uma comunidade. Outra coisa que me marcou muito é que raramente rolava 

dinheiro. Trocas entre família do que se tinha na época, ou produtos fabricados ou 

trabalhos para a comunidade” (Dona Jurema, 2017).  

Na vivência in loco, tive a oportunidade de experimentar o que restou dessa forma de 

distribuição de bens e recursos intitulada hoje por Economia Solidária: 

O seu objetivo principal é a reorganização social das ações de consumo, comércio, 

produção, serviços, finanças e desenvolvimento tecnológico de modo a promover a 

realização humana de cada pessoa, assegurando-lhe as condições materiais 

satisfatórias para o exercício ético de sua liberdade. Essas práticas enfatizam a 

participação coletiva, cooperação, autogestão, democracia, autossustentação, a 

promoção do desenvolvimento humano e da equidade de gênero, responsabilidade 

social e a preservação do equilíbrio dos ecossistemas. Enfim operam sob formas de 

colaboração solidária. (MANCE, 2005, p. 23). 

No cotidiano de Brumas Secas, pude presenciar trocas de serviços por aprendizado: ao 

ajudar a raizeira local na coleta de casca de barbatimão, Catarino (aventureiro nômade) 

aprendeu a produzir o tônico cicatrizante da planta; de serviços por comida: ao ajudar 

Dona Conceição (nativa local) a descascar mandioca, Carol (chegante à época de minha 

pesquisa) ganhou algumas para si; de comida por comida: troquei com Dona Zita (minha 

vizinha, nativa local) um saco de jiló por algumas folhas e pimentas de sua horta; de 

produtos por produtos: Catarino trocou por um colete colorido um de seus tônicos 

naturais; de comida por aprendizado: levei à comunidade Flor de Lótus algumas 
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acerolas de meu quintal como forma de pagar minha participação em uma oficina de 

capoeira ministrada por um morador temporário; e, até mesmo, uma contrapartida de 

simpatia e boa vontade: como quando meu chuveiro queimou e o eletricista local 

(nativo) trouxe e instalou outra peça sem me cobrar nada.  

Muitas vezes as trocas se transformam em presentes, em que um ato de generosidade é 

depois recompensado por outro ato de generosidade, e, neste caso, elas são dádivas que 

correspondem à moralidade do grupo. Nos termos de Mauss (2003), as dádivas são um 

instrumento de construção de laços sociais e, para funcionarem como tal, possuem caráter 

obrigatório de reciprocidade. De diferente dimensão contratual – por não visarem 

diretamente à construção de laços sociais –, existem as permutas: trocas com 

características de mercado por estarem envolvidas com noções de interesse e busca 

individual do útil (MAUSS, 2003, p.306). Em Brumas Secas é perceptível a operação de 

dádivas e permutas nas trocas operadas entre os nativos, entre os alternativos e os nativos 

e dentre os próprios alternativos.  

Contudo, antes de passar aos exemplos de dádivas e permutas, são relevantes ao objetivo 

deste trabalho algumas considerações feitas por Mauss (2003) na conclusão do Ensaio 

Sobre a Dádiva a propósito da economia capitalista e da conduta do ser humano 

civilizado.   

Primeiro, sobre a introdução dos ideais de mercado à moral do ser humano:  

Foram nossas sociedades ocidentais que, muito recentemente, fizeram do homem um 

“animal econômico”. Mas nem todos somos ainda seres desse gênero. Em nossas 

massas e em nossas elites, o dispêndio puro e irracional é de prática corrente; ele é 

ainda característico dos poucos fósseis de nossa nobreza. O homo economicus não 

está atrás, está adiante de nós; assim como o homem da moral e do dever; assim 

como o homem da ciência e da razão. O homem foi por muito tempo outra coisa e 

não faz muito que é uma máquina, complicada de uma máquina de calcular. Aliás, 

felizmente ainda estamos longe desse constante e glacial cálculo utilitário [...]. Penso 

que devemos, mesmo na medida em que quisermos desenvolver nossa própria 

riqueza, ser outra coisa do que puros financistas, ainda que nos tornando melhores 

contabilistas e melhores administradores. A busca brutal dos fins do indivíduo é 

prejudicial aos fins e paz do conjunto, ao ritmo de seus trabalhos e de suas alegrias, 

e – por efeito contrário – ao próprio indivíduo. (MAUSS, 2003, p. 307-308, grifo 

nosso). 
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Dessa forma, o cientista social já previa uma individualidade acentuada dos indivíduos 

coerente à materialidade exacerbada dos valores, consequência de uma organização 

econômica capitalista em crescimento.  

Sobre as diferentes culturas comparadas no decorrer do artigo, o autor observa: 

Todas essas sociedades estão, ou estavam, longe de nossa unificação e da unidade 

que uma história insuficiente lhes atribuiu. Por outro lado, no interior desses grupos, 

os indivíduos, mesmo fortemente marcados, eram menos tristes, menos sérios, 

menos avarentos e menos pessoais do que somos; exteriormente, pelo menos, eles 

eram mais generosos, mais dadivosos do que nós. (MAUSS, 2003, p. 312, grifo 

nosso). 

Percebo, então, que Marcel Mauss relaciona a qualidade da dádiva, em sua generosidade 

para com o próximo (a doação de si), com o bem-estar e a felicidade dos indivíduos por 

tratar-se de uma ação com sentido comunitário, de identidade entre os seres. O autor 

delega ao individualismo – e à ganância em sua instância utilitarista – a geração de 

conflitos sociais por desequilibrar a relação entre os seres humanos, os laços sociais.  

Eis, portanto, o que se descobriria ao cabo dessas pesquisas. As sociedades 

progrediram na medida em que elas mesmas, seus subgrupos e seus indivíduos, 

souberam estabilizar suas relações, dar, receber e, enfim, retribuir. Para começar, foi 

preciso inicialmente depor as lanças. Só então se conseguiu trocar os bens e as 

pessoas, não mais apenas de clãs a clãs, mas de tribos a tribos, de nações a nações e 

– sobretudo – de indivíduos a indivíduos. Só então as pessoas souberam criar e 

satisfazer interesses mútuos, e, finalmente, defende-los sem precisar recorrer às 

armas. Foi assim que o clã, a tribo, os povos souberam – e é assim que amanhã, em 

nosso mundo dito civilizado, as classes e as nações e também os indivíduos deverão 

saber – se opor sem se massacrar, dando-se uns aos outros sem se sacrificar. Esse 

é um dos segredos permanentes de sua sabedoria e de sua solidariedade. (MAUSS, 

2003, p. 313-314, grifo nosso). 

O “amanhã” ao qual o cientista social se refere pode caber ao hoje da consciência 

alternativa que defende a “igualdade entre os seres”, no sentido do respeito às liberdades 

individuais e valoriza a troca entre essas diferentes liberdades como via para a 

felicidade e harmonia da humanidade. O fortalecimento dos laços sociais, da 

solidariedade. 
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3.1.1. Das dádivas 

Utilizando uma perspectiva sincrônica dos acontecimentos, a primeira forma de dádiva 

exemplificada na conduta da vanguarda novaerista data da época da chegada dos 

alternativos no povoado de Brumas Secas.  

“O Léo comprou com mais dois amigos que acabaram não vindo. Foi o mesmo caso 

que eu, não tinha grana pra comprar essa terra toda, mas a Vanise comprou junto 

comigo e ela também não veio. Arrumou um namorado, ficou grávida e não quis vir 

com o bebê para cá que era muito rústico ainda [...]. Mas é aquela coisa né de 

começar a se ajudar e montar uma vidinha tal. E lá era importante porque era um 

espaço que a gente ia fazer a comunidade. Então eu aqui no ‘coisa’, eu vim pra ficar 

na comunidade, o problema é que as circunstâncias me provaram que eu tinha que 

ficar de ponte. Eu tinha que fazer a comunicação entre os malucos maconheiros que 

estavam chegando e o pessoal agrícola, tranquilo, daqui né. E confirmou que era essa 

mesmo a minha missão quando pintou a escola” (Dona Jurema, 2017).  

Preocupada com o “choque cultural” entre nativos e os primeiros “de fora” que chegaram 

ao povoado trazendo a consciência alternativa, Dona Jurema sentiu que seu papel era 

construir uma ponte entre as duas formas de vida.  

A interlocutora possui um perfil comunicativo e reconhece na “troca de saberes” um 

importante instrumento para o acréscimo do conhecimento e “criação de relações 

comunitárias, igualitárias em fraternidade e reconhecimento”. Assim sendo, esperava que 

sua atitude de transação entre os mundos poderia trazer benefícios tanto para os 

alternativos (com o conhecimento nativo sobre o local e as suas formas de lidar com o 

mundo natural) quanto para os nativos (na experiência dos conhecimentos técnicos 

daqueles que vinham da cidade). A finalidade última de Dona Jurema ao se colocar entre 

as fronteiras de conhecimento era o compartilhamento entre os indivíduos, visando à 

solidariedade entre os grupos11.  

                                                           
11 Valorizando a integração na iniciativa de “troca de saberes”, a atitude de Dona Jurema – e outros 
interlocutores da consciência alternativa – distingue-se das tendências de “canibalismo cultural”, as quais 
o antropólogo Jose Jorge de Carvalho (2010) alude em seu texto: ‘Espetacularização’ e ‘canibalização’ das 
culturas populares na América Latina. Na troca com os nativos, a pretensão dos que buscam por 
alternativas de paz e amor defende a legitimidade e importância dessas culturas populares, 
reconhecendo-as igualmente ao seu discurso na Carta Sul-Americana das Culturas Populares: “a 
integração nos faz irmãos, enriquece saberes e sabores e se cristaliza nos âmbitos culturais, sociais e 
políticos. Acreditamos que a cultura pode se tornar um veículo de coesão, que nos mantém unidos como 
família e nos serve como alimento espiritual. A promoção de encontros ajuda a garantir nosso direito de 
conhecer uma parte de nós mesmos que não conhecemos. Nestes encontros, a cultura e todo o universo 
cultural se abraçam. Esta fusão cultural nos enriquece e nos alimenta, como uma vitamina para a alma” 
(CARVALHO, 2010, p.74). 
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A dádiva relacionada a esse processo de “ponte” foi a alfabetização de adultos do 

povoado que até então não tiveram a oportunidade de estudar: 

“Eu nunca na minha vida pensei em ser professora. Mas as circunstâncias me 

levaram a isso. Eu me lembro do que eu digo ‘ahh’, sabe quando você faz uma 

intuição, você acha que tem uma missão que deva ser cumprida, quando você realiza, 

é uma satisfação muito grande. A minha satisfação, porque começou com um, uma 

menina que fazia limpeza para mim, uma vez por semana. Como ela não sabia ler eu 

digo ‘não, vamos aprender a ler’, aí sentava lá e tal. E ela realmente se emocionou 

quando pegou uma revista e conseguiu ler. E se emocionou tanto que trouxe o 

marido, o pai, a mãe e o irmão, para eu dar aula pra eles” (Dona Jurema, 2017).  

A retribuição direta à generosidade de alfabetizar alguns adultos foi, para Dona Jurema, 

a emoção da primeira aluna ao conseguir ler e, posteriormente, o reconhecimento dos 

nativos por sua pessoa:  

“Ah, eu quase chorei também, quando ela abriu o caderninho ali, começou a ler, já 

fui enchendo os olhos de lágrimas, e ela também. Peguei carona na sensação que ela 

estava tendo, ‘eu descobri o mundo’. Ela me disse isso e eu digo ‘eu também’. E aqui 

você vê, aqui não tem estrutura, para cinco pessoas já é mais complicado. Tem mesa 

mas não tem nem cadeira confortável, não tem luz suficiente, não tem quadro negro, 

aí eu pedi emprestado, na prefeitura, para usar a sala da escola à noite. Que de dia 

era a criançada né, de noite ficava trancada, aí eu expliquei meus planos e consegui 

a chave. Os adultos só podem estudar mesmo à noite né, de dia tem que cuidar da 

casa, o marido tem que plantar as coisas dele, tem que colher para fazer dinheiro. Ai 

quando chega aqui tava começando a escurecer assim, eu já saia daqui com a chave, 

abria a porta, aí ia chegando todo mundo. E o que me deu também uma sensação 

muito doida foi justamente quando eu me dei conta de que tinha que pegar carteira 

da sala ao lado. Quando eu fui olhar em volta, cara, eu tinha 40 adultos, eu 

alfabetizando né, que a maioria não sabia ler nada, tava alfabetizando. Mas sabe, me 

deu aquela sensação assim de ‘era por aí mesmo que eu tinha que ter ido’ sabe?! E 

obviamente que no convívio diário com o pessoal a gente ia se conhecendo melhor. 

Num primeiro momento que veio essa malucada toda [referência a apreensão], e digo 

‘não, relaxa, relaxa que a gente é gente boa, tá aqui para somar’” (Dona Jurema, 

2017). 

Outra relação de dádiva é também operada por Dona Jurema, mas, agora, em relação a 

um personagem específico, o Joelmi, nativo de Brumas Secas. Como primeira operação 

dessa troca, Dona Jurema conta que Joelmi tentava estudar, mas sua casa não era um 

ambiente ideal, visto a quantidade de gente e acontecimentos. Logo, Jurema ofereceu-lhe 

uma pequena casa que possui nos fundos de seu terreno para que ele pudesse concentrar-

se em seus estudos e, ainda, ofereceu-lhe auxílio no caso de dúvidas. Como forma de 

retribuição, Joelmi começou a cuidar do jardim de Dona Jurema, buscando sempre que 
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possível agradá-la por intermédio das plantas. “O Mi me transmitiu a comunicação com 

as plantas”.  

Minha interlocutora conta que assim nasceu uma forte amizade entre os dois. Viraram 

também sócios no empreendimento do “primeiro comércio de Brumas Secas”. Lá 

vendiam itens básicos “como café, isqueiro, papel higiênico” para que não houvesse a 

necessidade de viajar 12km de estrada de terra toda vez que algum desses itens faltasse 

aos moradores do povoado. Nesse comércio também havia uma sala com o artesanato dos 

locais e outra sala com um brechó de roupas para troca.  

Até hoje Dona Jurema é personagem muito bem-querida pelo povoado de Brumas Secas. 

Quase sempre recebe presentes dos nativos, como frutas, verduras, ovos, leite. Também 

é evidente que, caso precise curar alguma enfermidade, ganha da raizeira local (sua 

vizinha e “irmã de consideração”) os produtos necessários para a cura.  

Quanto à casinha no terreno detrás de sua casa, Dona Jurema permite que viajantes que 

chegam ao povoado sem lugar para ficar durmam lá de graça e permite, ainda, acesso ao 

banheiro e cozinha de sua casa. Em troca recebe a companhia desses viajantes, que são, 

quase sempre, pertencentes à faceta alternativa dos aventureiros nômades, explorada no 

próximo capítulo. Ela os chama de “malucada dos dias atuais” e vê na oportunidade de 

conexão com esses jovens “uma oportunidade grande de plantar as sementes de paz e 

amor da Nova Era, mostrando que a natureza traz sempre o que é necessário e que, se 

vive em acordo com ela, as oportunidades aparecem”.  

3.1.2. Das permutas 

Ao âmbito das permutas, pertence uma série de relações que visam menos os laços sociais 

em decorrência do caráter utilitarista da troca. Como “em Brumas Secas não rolava 

dinheiro, apenas troca de objetos ou serviços”, as permutas entravam em operação como 

substituição da moeda para a aquisição de bens úteis.  

Alguns exemplos de permuta já foram explorados quando abordadas as trocas em geral, 

com relação ao câmbio de serviços por aprendizado, serviços por comida, comida por 

comida, produtos por produtos e comida por aprendizado.  

O filho de uma personagem da vanguarda novaerista era ainda criança quando a mãe 

chegou na região e conta, de suas principais memórias, que se lembra da mãe trazendo 

roupas baratas da cidade natal para que pudesse trocar com o povoado por bens úteis no 
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cotidiano. Um outro exemplo de permutas de produtos por produtos ou produtos por 

comida. 

Outra permuta, pertinente a Dona Jurema, diz respeito de sua relação com um aventureiro 

nômade que se estabilizou em Brumas Secas há um ano e meio. Em suas idas e vindas 

pela região no nordeste do Goiás, Catarino (20) fica por pelo menos três dias da semana 

no povoado e dorme na varanda da casa de Jurema. Em troca cuida da horta e decoração 

do jardim da senhora que, hoje em dia, não tem condições de responsabilizar-se por estas 

tarefas.  

Com relação à permuta de serviços por aprendizado, Peter (personagem da vanguarda 

novaerista) diz que muito aprendeu com o povo de Brumas Secas ajudando-os nas tarefas 

do dia-a-dia e recebendo, na permuta de seus serviços, o conhecimento do ofício.  

As permutas que envolvem alimentos são as mais operadas no povoado. Quando Dona 

Jurema possui em sua horta algum produto sobrando sempre busca trocá-lo por alguma 

outra comida que não produz, como ovos de pata.  

Os bens úteis disponíveis no povoado para as permutas são, principalmente: alimentos 

(frutas/verduras dos quintais, vinhos, pães, geleias), artesanatos da região e 

cosméticos/medicinas feitos a partir dos recursos da natureza. Sendo que estes dois 

últimos tipos de bem estão para além da faceta alternativa da vanguarda novaerista.  

Afora as categorias de permuta ou dádiva, a consciência alternativa também opera trocas 

entre o indivíduo e o meio ambiente, relacionando-se ao que Santos (2013) chamou, 

dentre os três pilares que inspiram a “globalização da Nova Era”, de ecologia: 

A ecologia, a percepção da interdependência entre as formas de vida, pode ser 

observada nas práticas de respeito à vida, respeito à coparticipação do outro no 

mundo e consequente gratidão pela acolhida, pelos presentes e pelo trabalho que são 

recebidos. (SANTOS, 2013, p. 346, grifo do autor). 

Em referência aos arredores de Brumas Secas, Dada disserta sobre uma relação de 

permuta de serviço por comida entre a “malucada” e um fazendeiro local e, na mesma 

situação, uma troca de nível ecológico, entre ele e o meio ambiente: 

“Lá em Monteiro Lobato a gente morava numa chácara, então tinha só horta, uma 

horta boa... e a gente tinha plantado milho lá. Mas só que a gente veio pra cá antes 

de colher o milho. Engraçado né, a gente plantou lá e colheu o milho aqui! [risos] O 

Chico Preto que era um sujeito que morava aqui no, no pé da baleia alí. Ele tinha 
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feito uma plantação de milho, e aí chegou aquele bando de maluco aqui né, e aí ele 

chamou pra colher o milho, pra ajudar a colher o milho. Daí a gente colheu o milho 

e comia o milho fresco! [mais risos] É, cê vê, que.. que louca! É uma coisa que eu, 

que assim, muita gente pode não dar nem importância pra isso mas pra mim, foi como 

se eu tivesse colhendo aquele milho lá, entendeu? Então eu acho que a... o que a 

gente planta a gente colhe, então é por aí...” (Dada, 2017). 

Passo, por meio deste exemplo, ao próximo tópico no qual explico com mais detalhes a 

característica ecológica da consciência alternativa e exponho algumas ações alternativas 

em defesa do meio ambiente.  

3.2. Ecologia 

Para os personagens da consciência alternativa a noção de totalidade com o universo 

circundante é corroborada pelo que se entende por ecologia:  

Não há oposição entre homem e natureza -  todos os seres pertencem ao mesmo 

ecossistema planetário e por que não dizer, cósmico. Não há um mundo externo à 

consciência humana individuada o qual deva ser racionalmente apreendido e 

dominado. Assume-se a interdependência fundamental entre os seres, 

materializações individualizadas do entrelaçamento de uma mesma corrente de 

energia cósmica/espiritual. (SANTOS, 2013, p. 27). 

Na prática das ações alternativa a ecologia figura como o respeito a toda forma de vida, 

ou a “ética perante o universo existencial a sua volta”:  

“Então isso é o alternativo né, é o sustentável, não por ser um cara totalmente 

independente numa terra ou em uma situação de grupo, mas por a pessoa ser ética 

perante o universo existencial a sua volta. É isso que se quebrou muito através da 

industrialização através do processo de escravatura que foi criada pelo sistema, 

através de um calendário que tem interesses obscuros por detrás... As confusões de 

conceitos que foram sendo feitos pelas religiões, pelos governos” (Sol, 2017).  

Estas referidas “confusões de conceitos” pertencem à organização do sistema 

“babilônico” e dizem respeito à característica desencantada e secular que as convenções 

sociais ocidentais defendem (WEBER, 2004). 

A imposição da racionalidade como única forma legítima de interpretação da realidade 

vai contra a ideologia de uma consciência alternativa, pois destitui o valor dos 

sentimentos em prol do conhecimento científico de base cartesiana e motivações 

materiais.  
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Quando pedimos a uma pessoa que “seja razoável”, que “use a cabeça”, que “passe 

pelos fatos”, que “mantenha os pés no chão”, que “se atenha à realidade”, que “seja 

objetivo”, queremos dizer que uma pessoa deve evitar falar sobre seus sentimentos 

“interiores” e que deve olhar o mundo tal qual um engenheiro olha um projeto de 

construção [...]. Achamos que as coisas de valor provém de tal estado de espírito 

(conhecimento, solução de problemas, projeto bem sucedidos, dinheiro, poder), ao 

passo que apenas uma espécie de comodismo improdutivo se origina de um 

chafurdamento [sic.] em “meros sentimentos” [...]. Como todo homem prático sabe, 

pode passar sem poemas e pinturas; entretanto, não pode passar sem represas, 

estradas, bombas e política sensata. (Depoimento de Theodore Roszak in. HAKIN, 

1981) 

Logo a consciência alternativa, que visa a autonomia das individualidades e então a 

liberdade do sentir, encontra em sua defesa da ecologia mais um contraste à organização 

social “babilônica” das cidades.  

O processo de industrialização e o desenvolvimento material consequente dele, cria, cada 

vez mais, seres humanos mesquinhos que deixam de lado sua humanidade – o 

reconhecimento de igualdade com outros seres humanos – em favor de interesses 

materializados na busca por poder (e consequente felicidade) através da aquisição 

desenfreada12. Disso resultam muitas atitudes que negligenciam o respeito às formas de 

vida. 

A vanguarda novaerista, na operação de uma consciência alternativa com propósitos de 

“mudar o mundo”, participou ativamente contra atitudes de exploração e desrespeito ao 

meio ambiente na região do nordeste do Goiás, onde efetuei minha pesquisa. Utilizaram 

como defesa seu acordo ecológico moldado na atitude ética perante o universo 

circundante, sob os distintivos de paz e amor. Um exemplos, compartilhado por Dona 

Jurema, foi a ação alternativa, datada do começo dos anos 1990, de tombamento da Gruta 

da Igrejinha.  

Assisti mais de uma vez com minha interlocutora as filmagens deste acontecimento 

organizado por ex-integrantes do Rumo ao Sol, moradores alternativos de Brumas Secas 

e do centro urbano mais próximo (12km de estrada de terra).  

                                                           
12 O sociólogo Zygmunt Bauman faz uma rica exploração sobre a atual “fragilidade dos laços humanos” 
em sua obra intitulada Amor Líquido (2004).  
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No vídeo, o tombamento desta Gruta – onde à época dos colonizadores guardava-se e 

benzia-se o outro antes de sua destinação final – serviu como a alternativa pacífica para 

deter a ação de uma mineradora que havia chegado à região ao final dos anos 1980.  

Nos arredores da região de Brumas Secas existe uma área preservada como Parque 

Nacional. A mineradora, que já havia aberto uma nova estrada para a passagem de seus 

caminhões, estava trabalhando há apenas quatro quilômetros de distância das fronteiras 

do parque; sendo esse apenas um dos problemas relacionados ao assunto.  

Outro problema apontado no vídeo – pelo discurso de Peter, quase 30 anos mais novo – 

era o assoreamento dos córregos que abastecem a bacia do Rio São Bartolomeu e os sítios 

no caminho para Brumas Secas. Ao abrir a estrada e eclodir pedras nas montanhas, todo 

o resíduo de terra cairia nos córregos à época das chuvas, causando problemas como a 

poluição e a diminuição dos cursos d’água.  

A mineradora ainda estava em fase de análise da terra. Havia o risco de que fossem 

achados metais ou pedras preciosas na região, o que com o tempo acabaria por devastar 

o local ainda preservado. Um discurso marcante no vídeo sobre a proteção ambiental, que 

resume a ação direta dos personagens envolvidos com o protesto, é de que “a riqueza 

não é a felicidade de ninguém”.  

O protesto em si organizou-se numa carreata por Alta Esperança (centro urbano da 

região), para chamar a atenção da população que ainda não estava ciente das ações da 

mineradora, e uma posterior caminhada até a Gruta da Igrejinha.  

A concentração para a carreata aconteceu em frente à prefeitura do local, aonde as 

famílias alternativas (crianças e adultos), faziam pinturas alegres nos rostos e 

empunhavam a faixa com os dizeres: “S.O.S. Parque Nacional; Mineradora = Desastre 

Ecológico; Manifesto contra a devastação da natureza”.  

Dona Jurema conta que, na ocasião, se emocionou com a chegada de um caminhão lotado 

de nativos da região que haviam se interessado pelo protesto: “vi o reconhecimento e 

aceitação da malucada com a camionete de nativos que vieram apoiar o movimento [...] 

estávamos protegendo a natureza que é, também, de interesse nativo”. Também ressalta 

que “a caminhada até a gruta foi uma oportunidade de trocar ideias entre os nativos e a 

malucada”, aumentando e fortalecendo os laços de confiança entre os dois grupos 

distintos.  
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É recorrente no discurso de minha interlocutora essa importância à construção de laços 

entre os nativos e os “de fora”. O que associo (como já referido no tópico sobre a dádiva) 

à relevância da solidariedade para a consciência alternativa e sua busca comunitária; 

mas também ao reconhecimento, muitas vezes, necessário ao estímulo das ações 

individuais: “a quantidade de gente nos estimulou”.  

Outra situação que envolve a ecologia da vida me foi narrada por Dada. É uma história 

também sobre o desrespeito ao meio ambiente, mas que dessa vez foi arrematada pelas 

forças cósmicas de “causa e efeito”: 

“Eu acho que tem que respeitar, tem que.. as pessoas tão chegando muito com força 

[...]. Uma coisa que eu, bato como um marco sabe, um, um.. Foi que nessa época [do 

Rumo ao Sol] também chegou aqui o Plano de Desenvolvimento de Alta Esperança, 

que é o projeto Alta Esperança do governo estadual. Do Ary Valadão, que era o 

governador da época né. Então eles começaram a chegar aqui, eles que construíram 

aquele grande hotel.. construíram a rodoviária, construíram a prefeitura, o banco que 

hoje é o banco Itaú. Eles fizeram uma série de, de casinhas e não sei o que... [...] 

Então eles tavam querendo que Alta Esperança fosse uma capital de 

desenvolvimento do nordeste goiano. Aí tinha uns, uns projetos de agrovilas e não 

sei o que, de frutas nobres, que era até um projeto mais ou menos legal. Mas só que 

eles chegaram de uma forma muito... forte. Inclusive foram eles que fizeram, abriram 

essa estrada aqui pra São Miguel né, e foi nossa primeira briga ambiental foi aqui, 

por causa dessa mata aqui ó [aponta pela varanda]. Porque eles tavam arr.. entrando 

no meio da mata mesmo assim sabe, pra fazer, abrir essa estrada. Aqui a antiga 

estrada é aquela outra que vai lá pela Boa Vista, e aqui era tudo parque, aí depois 

teve uma mudança, diminuíram o parque e não sei o que.  [...] Aí o que que 

aconteceu: eles entraram com muita força, com muita máquina, com muita.. 

brutalidade. E aqui, isso daqui, esse lugar é intacto cara. Assim, em qualquer lugar 

que você for, você num.. num tinha gen... lugar as vezes que nunca ninguém tinha 

ido lá. A gente foi descobrindo as cachoeiras. A gente pegava os mapas do exército 

e via as curvas de nível né, via os cursos d’água, ‘aqui tem uma cachoeira, vamos lá 

explorar!’, sabe. [...] E.. e aí o que que aconteceu. O, ele chegou com muita força, 

começou a alterar demais é.. máquina, e acabando com t... sabe o que que aconteceu? 

Ele morreu aqui, cara. Caiu o avião dele. Do filho do governador que era o gestor, o 

gestor do projeto. Entendeu? Caiu alí um pouquinho pra cima, pra frente alí, onde é 

o aeroporto hoje. [...] Alí tem, um lugar que tinha uma, uma pista de pouso. De terra 

mesmo, né, que quando tinha necessidade o povo descia de avião alí né. Mas só que 

tinha uns eucapliptos alí na estrada, entendeu? Vários eucaplitos antigos, grandes né, 

então o que que aconteceu: é.. eles vieram aterrissar, e parece que, teve que 

arremeter, e quando eles.. bateu a cauda do avião no eucalipto. E aí num, e aí caiu o 

avião cara. E aí, acabou tudo, pah!” (Dada, 2017). 

A relação de interdependência entre o ser humano e o ambiente a sua volta – assumida 

pela ecologia –permite à consciência alternativa entender o fato da “cauda do avião bater 

nos eucaliptos” como uma vingança da natureza à atitude usurpadora do projeto político 
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ou, ainda melhor por condizer com os princípios de paz e amor, uma atuação de proteção 

por parte das forças naturais para paralisar a atitude desrespeitosa do ser humano. O que, 

de fato, aconteceu.  

Na assunção ecológica de que não existe mundo inato para além da consciência humana, 

ou que, noutros termos, o universo está completamente integrado numa totalidade 

existente, a autonomia das individualidades é, mais uma vez, contemplada pela 

consciência alternativa. Reforça a característica alternativa de “mundo da humanidade 

imanente”, no qual as convenções (as verdades universais), encontram-se no íntimo de 

cada indivíduo.  

“O desenvolvimento espiritual tá na experiência individual. A sua experiência de 

vida que vai te trazer o crescimento espiritual. Não vai ser do seu companheiro nem 

do seu pai, nem do seu irmão, nem de.. é a sua vivência. E o seu sentimento, o que 

você sente. Porque é uma coisa muito de intuição” (Dada, 2017). 

Nesta autonomia – que delega inclusive a decisão do sagrado ao próprio indivíduo – 

figura a legitimidade das ações individuais que, semelhante ao pensamento ideológico 

anarquista, nega qualquer tipo de autoridade exterior ao ser: 

Na teoria anarquista existe uma ordem moral subjacente à convivência coletiva, por 

meio da qual os indivíduos se encontram interligados. Não pode haver liberdade sem 

igualdade, e tampouco a igualdade pode existir sem a liberdade. A preocupação que 

une os diferentes tipos de “anarquismo” parece ser a importância dada à livre adesão 

do indivíduo ao regime de convivência coletiva conforme sua percepção de 

igualdade dentro do grupo. O “anarquismo” não pressupõe o fim da coletividade. O 

que os ativistas dessa causa defendem é a deslegitimação do monopólio do exercício 

do poder (SARAIVA, 2010, p. 40-42 apud SANTOS, 2013, p. 91). 

Destarte, os indivíduos em busca de “uma nova ordem de vida” que assegure a liberdade 

e igualdade entre os seres agregam-se em comunidades.  

3.3. Comunidade 

“O mundo parece desabar do meio de uma crise, provocada pelo próprio homem. O 

sonho acabou, como disse John Lennon. Agora, as pessoas estão em busca de 

caminhos objetivos e de realização pessoal. Todo o conforto da idade tecnológica 

não é suficiente, se falta ao homem o essencial: a descoberta de si mesmo. Por esta 

razão, estão surgindo no mundo as Sociedades Alternativas. Elas propõem que você 

descubra o Universo com seus próprios olhos e se situe nele, num lugar exato. Esse 



47 
 

movimento já atingiu também o Brasil” diz a reportagem de Paulo Coelho, na 

Revista Planeta, de maio de 1974, narrando justamente a origem deste movimento 

que promete expandir-se cada vez mais no Brasil e no mundo. (HAKIN, 1981, p. 

145). 

A organização de pessoas em Comunidades Rurais Alternativas é a alternativa absoluta 

à forma de vida nos modelos de organização urbana.  

A vanguarda novaerista fez parte do primeiro momento brasileiro de grande movimento 

dos jovens burgueses para o campo. Os Encontros Nacionais de Comunidades 

Alternativas (ENCA) era um espaço onde estes jovens, mesmo antes de fazer parte de 

alguma comunidade, se encontravam e compartilhavam suas pretensões: 

“Nós fizemos parte de um processo que aconteceu ao longo dos ENCAS onde os 

jovens descontentes se reuniam e se aproximavam, naturalmente. Dizia ‘não aguento 

mais cidade, é uma barulheira’, clima de ditadura na época, entendeu? Aquela 

repressão pesada. Qualquer coisa diferente que você fizesse você era reprimido 

brutalmente. Durante muitos anos depois da ditadura ainda ficaram os resquícios né, 

foi apagando aos poucos. Agora, no meio da história a gente disse ‘não, não é isso 

que eu quero pra minha vida’, ai a gente começou a pensar ‘o que que eu quero pra 

minha vida?’, então nos encontros de comunidades a gente conversava, descobrindo 

as afinidades, e não só as afinidades como os complementos que as vezes era alguma 

coisa diferente mas que complementava” (Dona Jurema, 2017).  

Dona Jurema chama de “biodiversidade” esta difusão de pontos-de-vista, o 

compartilhamento de afinidades e complementos entre as pessoas. Essa categoria, assim 

como “sementes” e “ecologia”, são apropriações de categorias nativas da região, 

reformuladas por meus interlocutores para tornar mais inteligível o universo alternativo: 

“o que eu tô falando aqui é na linguagem de Brumas Secas. Cada um entende da sua 

maneira”.   

Na articulação de minha análise sobre a consciência alternativa e felicidade percebo no 

reconhecimento das biodiversidades um dos mais importantes elos para a consecução da 

forma de vida alternativa. Reside nessa comunicação um alto valor para o 

desenvolvimento solidário entre os seres-humanos pois reconhece-se que “o ponto-de-

vista depende de onde você olha, assim para uma realidade existem diversos pontos de 

vista”. Dessa forma, o reconhecimento do ponto de vista alheio – ou biodiversidades – só 

tem a acrescentar à sabedoria sobre a realidade dos fenômenos. É a característica 

sincrética da consciência alternativa que promove o encontro de diferentes 

conhecimentos em prol de uma “evolução das consciências”:  
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Fora do seio das comunidades tradicionais [correspondentes neste argumento à 

sociedade ocidental], esses buscadores de crescimento pessoal tendem a abraçar uma 

diversidade de discursos e abandonar um sistema unitário de significado e a 

combinar símbolos de diferentes códigos e fontes culturais à custa de disjunções e 

sincretismos. (AMARAL, 2000, p.19). 

Logo, é na valorização de saberes diversos que o agrupamento de liberdades individuais 

em Comunidades Alternativas torna-se possível. Há, na formação comunitária, o respeito 

tácito das subjetividades. 

Sobre a vida nas comunidades, alguns de meus interlocutores da vanguarda novaerista já 

buscavam por uma vivência alternativa em comunidades rurais mesmo antes de seu 

reencontro no IV ENCA e o subsequente nascimento do projeto Rumo ao Sol13:  

“D: Eu ficava muito mais feliz quando eu ia pra fazenda da minha tia. E ficava lá, e 

tinha convivência com o campo sabe, com a natureza, sabe. Então eu voltava pra 

cidade. Era uma coisa que você era obrigado a uma série de coisas de, desde que 

você acordava até o final do dia, que... não me.. me apetecia entendeu? Meu objetivo 

nunca foi ficar rico, entendeu? Eu queria viver a minha vida, então.. foi uma das 

coisas que eu saí.. saí e fui procurar a minha turma, como diz né. E encontrei, 

encontrei.  

[...] 

E: o senhor chegou a frequentar o ENCA? 

D: o ENCA, claro. O ENCA nasceu duma ideia.. o Rumo ao Sol saiu da ideia do 

ENCA. Lá em Visconde de Mauá. Nessa época eu morava em Monteiro Lobato. 

Morava em Monteiro Lobato, ali na Serra da Mantiqueira, ali perto do Campos do 

Jordão, por ali... entendeu? 

E: e já morava com esse sentido de... comunidade alternativa? 

D: já, a gente já.. eu já tinha pa.. eu passei, a minha primeira experiência de 

comunidade foi em Piraí. Em 74, 75, 76, 77, então lá a gente conseguiu... Foi o meu 

primeiro contrato mesmo com a agricultura sabe. E a gente plantava tudo natural, e 

tudo pelo método da eubiose, sabe, da agricultura biodinâmica. Eubiose não, é... 

antroposofia. Eubiose é lá em São Lourenço. A antroposofia de Rudolph Stein, 

entendeu? Então foi uma experiência muito boa” (Entrevista efetuada com Dada em 

30/07/2017). 

Para Dona Jurema a busca pela vida comunitária foi uma necessidade imediata ao retorno 

do “exílio” na Europa. Ela lamenta ter que voltar “para a bagunça da cidade grande” e se 

queixa de não conseguir mais viver nesse nicho. Felizmente as energias do universo 

                                                           
13 A história do projeto Rumo ao Sol foi cortejada no capítulo 1, tópico 1.1. do presente trabalho.  
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estavam a favor de seu destino e uma amiga sua, de igual consciência alternativa, herda 

uma fazenda perto de Petrópolis (RJ) e chama alguns amigos, entre eles a própria Dona 

Jurema, para começarem lá uma comunidade. Nomeiam o local de Fazenda Comunidade 

Sertão.  

Foram para a fazenda cinco famílias. Precisaram construir (e o fizeram com as próprias 

mãos) algumas outras casas para abrigar a todos, e a vida na fazenda funcionava com base 

no compartilhamento e confiança. O trabalho no campo e na cozinha era dividido em 

tarefas pelos moradores. Dona Jurema conta que a única fonte de renda vinha do queijo 

que lá produziam e depois vendiam para lojas em Petrópolis.  

Outra experiência comunitária de Dona Jurema foi na The Farm, famosa comunidade 

alternativa nos Estados Unidos. Lá, minha interlocutora teve a experiência de viver em 

uma comunidade de compartilhamento (sem utilização de dinheiro), além de ter 

aprendido o ofício do “parto espiritual”14. Sobre a The Farm, em compilação de seu 

estatuto: 

A comunidade começou em São Francisco, onde Stephen Gaskin dava aulas 

semanais para 2000 pessoas, num auditório de rock. Depois de uma volta pelos 

Estados Unidos numa caravana de ônibus escolares renovados, nós finalmente 

chegamos ao Tenesse, por volta de 1971, com aproximadamente 270 pessoas. Somos 

1350 pessoas, vivendo numa fazenda de 1750 acres (aproximadamente 730 hectares) 

no centro-sul do Tenesse, com mais 6 fazendas irmãs e centros comunitários 

espalhados pelos Estados Unidos e outros países. Stephen é o mestre espiritual de 

todas as comunidades. Nós somos mais do que apenas uma comunidade, pois 

estamos comprometidos uns com os outros por um pacto espiritual. Compartilhamos 

a visão de um mundo cheio de amor e sabemos que o espírito existe. O jeito que 

acreditamos poder fazer alguma coisa é tornando-nos fortes o suficiente para então 

podermos cuidar dos problemas mais básicos à nossa volta: alimentar quem tem 

fome, abrigar os que não tem casa, curar doentes e compartilhas as experiências 

vividas. Tudo isso requer acordos. Alguns deles são básicos. Concordamos em ser 

completamente vegetarianos; não sermos violentos e só falar a verdade. 

                                                           
14 O parto espiritual é um procedimento de parto natural efetuado pelo próprio casal, pais do neném, com 
a orientação e acompanhamento da parteira e suas ajudantes. Na ocasião, o casal fica nu e a mulher 
senta-se entre as pernas de seu companheiro, de costas para ele. A orientação é que o companheiro 
comece a estimular sexualmente a grávida para que hormônios de relaxamento e prazer sejam liberados. 
Dessa forma a mulher dá à luz conjuntamente com seu companheiro, praticamente sem dor de acordo 
com a explicação de Dona Jurema.  
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Concordamos em sermos coletivos e dividirmos fortunas. A Bíblia diz: “são todos 

aqueles que acreditam que estão juntos e tem todas as coisas em comum; e eles 

vendem suas posses e bens e os distribuem por todos como cada um precisa”. Nossa 

terra é de todos e não usamos troca de dinheiro por trabalho nem bens dentro da 

comunidade. Não somos somente religião. Somos uma aldeia-igreja espiritual viva. 

Ensinamentos emergem continuamente em nosso estar-juntos. (HAKIN, 1981, p. 

175-176, grifo da autora).  

Dentre as características expressas por essa Comunidade Alternativa americana, figura o 

atributo de espiritualidade, muitas vezes relacionado ao conceito de Nova Era 

(AMARAL, 2000; HEELAS, 1996; MAGNANI, 2000; SANTOS, 2013; SIQUEIRA, 

2008).  

A modo de esclarecimento aludo ao discurso de Santos (2013) sobre a espiritualidade da 

Nova Era. O antropólogo afirma que o caráter sagrado dessa energia é proveniente da 

consciência unificadora que ela defende:  

O (((amor))), entendido como um pleno potencial de vida, pode ser encontrado 

dentro de cada um, mas não se esgota na realidade interna do indivíduo. O sagrado 

encontra-se disperso, não há monopólio, seja individual ou institucional [...] O 

sagrado, para a Nova Era, é inesgotável, ele está igualmente em todos os corpos. O 

indivíduo está imerso no cosmo mas, assim como uma gota d’água não é todo o 

oceano, ele não é o cosmo sozinho, logo, necessita permanentemente cultivar suas 

comunicações com as diferentes manifestações do (((amor))) [...]. Visto que na 

sabedoria da Nova Era tudo que é vivo e tudo aquilo que é vivido é fonte do sagrado, 

é fonte de (((amor))), podemos dizer que as trocas de produtos e serviços e, de modo 

generalizado, as relações entre as pessoas são trocas de (((amor))) entre os diferentes 

corpos. No cotidiano, cada novo encontro entre duas pessoas representa um novo 

momento de nutrição das relações entre os indivíduos. (SANTOS, 2013, p. 104-105). 

Assim, os atributos de espiritualidade e sagrado na Era de Aquarius dizem respeito muito 

mais a transformações interiores do indivíduo, do seu estado de ser e de se relacionar com 

o mundo, do que a algum tipo de instituição religiosa pontual.  

Espiritualidade refere-se, especialmente, a uma questão de natureza pessoal; resposta 

a aspectos fundamentais da vida, relacionamento com o sagrado ou com o 

transcendente, o qual pode (ou não) levar ao desenvolvimento de rituais religiosos e 

a formação de comunidades. (SIQUEIRA, 2008, p. 428). 
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Quando à conduta atual de meus interlocutores da vanguarda novaerista, pude observar 

que apesar dos discursos e histórico apresentados, atualmente nenhum destes personagens 

vive em Comunidades Alternativas. Essa questão parece contraditória num primeiro 

momento, mas na análise dos discursos é possível abarcar a situação. Em suma, meus 

interlocutores argumentam que é possível viver com uma consciência alternativa 

independentemente de se participar de uma comunidade nesses conceitos.  

Começo pelo caso de Dona Jurema, que habita na mesma casa desde que chegou em 

Brumas Secas há aproximadamente 35 anos. Em seu argumento a interlocutora diz 

participar da própria comunidade do povoado de Brumas Secas:  

“No meu caso específico eu posso dizer, o fato de eu estar aqui me ligou a esta 

comunidade, vivência desse povo, e é uma coisa muito pessoal que eu tô estudando 

até hoje. Por exemplo, eu tô estudando a questão das diferenças raciais. Fui criada 

como branca, depois fui descobrir que tinha descendência indígena” (Dona Jurema, 

2017). 

E quando questionada se a comunidade é, ainda, a melhor configuração para a realização 

de uma consciência alternativa que se sobreponha aos costumes babilônicos a fim de 

superar suas injustiças, Dona Jurema diz:  

“Bom, se vc partir de paz e amor é a comunidade. Você viver em paz com o seu 

semelhante e amando. Não é viver em paz, eu aqui você lá, e cada um que se vire. É 

justamente se aprofundar no sentido: o que é paz e amor? Onde que não está havendo 

paz? Onde não está havendo amor? Como superar isso? Como esculpir isso da forma 

mais agradável para todos?” (Dona Jurema, 2017). 

Semelhante ao discurso de Jurema, Dada que hoje é aposentado e trabalha apenas no 

terreno onde mora sozinho, esclarece que a consciência alternativa não precisa criar uma 

comunidade para trabalhar seus atributos: 

“Então eu sinto que.. aqui foi um grande laboratório. Mas só que a gente chegou 

aqui, com o negócio do Rumo ao Sol, numa de fazer comunidade. Então a gente fez 

todo um projeto na nossa cabeça e, na realidade não foi exatamente como a gente 

planejou, entendeu? As coisas.. os acontecimentos se precipitaram e foram se 

transformando.. e eu me toquei que a comunidade que a gente veio fazer já existia, 

que era a comunidade Alta Esperança mesmo. Que a gente tinha que mais era que 

ter uma interatividade com a comunidade, sabe, e.. não fazer uma coisa ohh, sabe? 

A gente assimilar essa cultura daqui e trazer coisas boas pra cá, saca? Sabe, uma, 

com visão de futuro. Essa que era o grande desafio. E eu tentei.. eu queria fazer aqui 

uma cidade modelo mesmo[...]. Consegui trazer a UnB cerrado para cá que foi, eu 

acho que, uma grande vitória, porque a gente conseguiu... ainda não conseguimos 

integralmente, tá lá, pronto, faltando 5% da obra pra acabar e não inaugura. A gente 

funciona, desde 2010, numa casa. Então é aquela incompetência do poder público. 
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A política errada. Entendeu? A política do ‘ele não pode conseguir fazer isso porque 

se não ele ganha poder político’. A briga pelo poder, pelo poder. Do poder pelo 

poder, sabe? Então eles não admitem. Como que um sujeito que nem eu... vai chegar 

aqui na, na câmara de Alta Esperança e conseguir vitórias. Sabe, políticas 

importantes. Então isso daí, isso daí, ‘vai tirar nosso poder. Então a gente não pode 

deixar inaugurar isso aí’[...]. Então eu falei, depois de 12 anos lá, eu falei bem assim: 

você quer saber de uma coisa, vou cuidar da minha vida, tô ficando velho não vou 

ficar aqui de... já tô de barba branca, vou ficar de cabelo branco aqui, sabe? E sem, 

porque não tá havendo a compreensão dessa minha luta lá dentro. Entendeu? Eles 

não conseguem compreender, cara! Que um vereador possa ser honesto. Aí eu ficava 

sozinho as vezes lá sabe, mas eu punha meu ponto de vista. Entendeu? E eu lutava 

por ele. E falava o porquê dele. E.. e eles, às vezes, se desarmavam” (Dada, 2017).  

Para o sociólogo catedrático Max Weber (1987), a comunidade (e sociedade) fala mais 

das relações sociais do que de instituições materializadas e, nesse sentido: 

A comunidade pode basear-se em qualquer espécie de ligação emocional, afetiva ou 

tradicional: por exemplo uma irmandade espiritual, um relacionamento erótico, uma 

relação de lealdade pessoal, uma herança nacional, ou o companheirismo de uma 

unidade militar. Este tipo é encontrado mais convenientemente na relação familiar. 

É claro que a grande maioria dos relacionamentos sociais compartilham tanto da 

comunidade, quanto da sociedade. Não importa quão convenientes e sóbrias possam 

ser as considerações predominantes de uma ação – por exemplo, a do freguês com o 

balconista – ela estará aberta à introdução de valores emocionais que se estendem 

além da mera utilidade arbitrária. Toda relação social que vai além da busca de fins 

comuns imediatamente atingíveis envolve um grau relativo de permanência entre as 

mesmas pessoas e tais relações não podem ser limitadas a atividades de uma natureza 

puramente técnica. Uma tal tendência pode ser observada no caso de uma sociedade 

dentro da mesma unidade militar ou na mesma classe na escola, ou no mesmo 

escritório ou loja, embora a intensidade das afeições desenvolvidas varie 

consideravelmente. De modo inverso, é possível que uma relação social de caráter 

primariamente comunal manifeste um tipo de comportamento por parte dos seus 

membros que seja, inteiramente ou em parte, motivado por fins racionalmente 

delimitados. Por exemplo, grandes diferenças podem ser encontradas na extensão 

em que os membros de um grupo familiar sentem uma comunhão genuína de 

interesses ou, ao invés, exploram o seu status como “unidade social” para fins 

puramente pessoais. (WEBER, 1987, p. 78-79, grifos do autor). 

Na defesa do sociólogo confirma-se a efetividade dos discursos de Dona Jurema e Dada. 

Os preceitos de solidariedade e afetividade (emocionais) relativos à comunidade 

independem de uma instituição material de estatuto comunitário para que possam ser 
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operados. Dependem, porém, das trocas entre os indivíduos no sentido de criar laços 

sociais (portanto das dádivas), atualizando sempre as relações de solidariedade e 

fraternidade.  

Muitas vezes a insistência numa institucionalização da Comunidade Alternativa acaba 

por podar suas características de liberdade de criação. Me chamou a atenção para este fato 

o Sol, quando questionado se havia frequentado o ENCA: 

“Frequentei muito o ENCA. Mas eu, assim, teve um momento que nós tivemos muito 

juntos dentro dessa nomenclatura de “alternativos”. Mas com o passar do tempo a 

gente vai vendo que isso é uma manipulação também do sistema. Porque as pessoas 

também se institucionalizam dentro de uma coisa chamada alternativa ou chamada 

Nova Era. E esse defeito, que eu chamo defeito de fabricação né, defeito de 

institucionalização, é que cria pessoas violentas, pessoas mesquinhas, monopólios, e 

esse sentimento de liberdade é o que é necessário para que as pessoas existam, 

aprendam a compartir e deixar os outros existir. Então quando começa a haver essa 

institucionalização, começou a ter isso no ENCA. As pessoas não abrirem mão de 

uma série de coisas mas ficar com discursos que você via que, na prática, não tava 

rolando” (Sol, 2017).  

Hoje, Sol mora e administra um espaço de arte multifuncional (hostel, ateliê, cinema, 

adega de vinhos, ponto de encontro) idealizado por ele mesmo: 

“Aqui é um espaço de arte. Eu sempre, na minha vida eu mexi com arte, minha vida 

toda, e aqui é a minha casa. Na minha casa tem arte, tem teatro, tem oficina, tem 

adega de vinho que eu sou um fã de vinho... é... tem quartos que eu alugo, tem artistas 

que ficam aqui temporadas, fazem trabalho. Agora nos próximos dias a gente vai 

apresentar um trabalho de franceses que dançam e cantam... eu toco também, eu 

componho, eu edito cd, escrevo livros, eu pinto, faço projetos de casa, faço projetos 

de móveis, eu curto a vida. E sou sustentável fazendo essas coisas, sou livre, sou 

dono do meu tempo, eu sou feliz. A felicidade é uma coisa muito boa, sou 

agradecido. Então eu sei das minhas dificuldades, da minha fragilidade, mas trabalho 

bem com meus vizinhos, sou amigo dos vizinhos, tenho uma boa relação...” (Sol, 

2017). 

Alcancei, assim, que a militância em uma consciência alternativa pode estar para além 

da vida em Comunidades Alternativas consolidadas, pois depende, principalmente, da 

atitude das pessoas em relação ao seu meio – de sua “ética perante o universo 

existencial”. O que não destitui, no entanto, a importância das Comunidades Alternativas 

à esta consciência.  
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4. O JARDIM FLORECE   

Toda esta conjuntura mundial – dos anos 1960, 1970 e 1980 –, de revolta ao padrão social 

ocidental urbano capitalista, possibilitou, de acordo com meus interlocutores, o 

surgimento de uma consciência alternativa sustentada pela sabedoria mística da Era de 

Aquarius.  

Se não fossem os jovens desta época – representados nos hippies – na contestação dos 

padrões sociais de injustiça e desumanidade, o mundo ocidental possivelmente passaria 

sem as influências de “paz e amor” independentes de religião. Ao que acrescento o 

discurso de Dona Jurema: “na Nova Era não deveria existir religião pois o que essas 

instituições fazem hoje é guerra, o que nós buscamos é paz”.  

Foram os indivíduos– caracterizados aqui pela vanguarda novaerista –, corajosos (ou 

sufocados) suficientemente para buscar alternativas pacíficas aos valores sociais vigentes 

que tornaram possível o florescimento da Nova Era no Brasil e no mundo: 

Muitos outros encontros e vivências inovadores, abrangendo praticamente todos os 

planos da vida – relações pessoais, familiares, afetivas, profissionais – e campos de 

atuação como o da saúde, da preservação ambiental, da produção de alimentos, 

tecnologias alternativas, foram identificados como fazendo parte de uma silenciosa 

mas contínua e profunda mudança de comportamentos e atitudes, em escala 

planetária. (MAGNANI, 2000, p. 14). 

Noutras palavras, esta “contínua mudança de comportamentos e atitudes” referida só foi 

possibilitada pela preeminência dos alternativos (malucada com sensibilidade) em 

“plantar as sementes da Nova Era”.  

A consciência alternativa abriu ao mundo ocidental as portas de outros pontos-de-vista 

sobre a realidade – orientais e tradicionais – pela intenção de compreender a vida humana 

não só através da racionalidade que faz dos indivíduos seres tão vis.  

A grande verdade é que toda esta geração deu um impulso incalculável no progresso 

do homem como ser em constante luta por auto descobrir-se e participar socialmente. 

Um sem número de jovens iniciaram-se nas artes plásticas, no artesanato em 

madeira, metal e couro, muitos tornaram-se músicos sérios e dedicados, alguns se 

voltaram para a fotografia, a arquitetura, a programação visual e áreas correlatas, tais 

como a propaganda, as artes gráficas, o design moderno, etc... Desencadeou-se algo 

que poderia ser chamado até de uma espécie de “renascimento” dentro da sociedade 
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capitalista-industrial-urbana do século XX. Centenas entraram numa de se 

aprofundar em ciência, filosofia, religião e ocultismo, com uma força de vontade e 

um espírito de pesquisa e curiosidade investigadora que estavam um tanto 

adormecidos no ser de nossos velhos tecnocratas obsecados [sic.] por um 

materialismo obsoleto. Milhares enveredaram pelo caminho da Macrô 

[macrobiótica] e das variadas linhas de pensamento e práticas existenciais 

orientadas, renovando e revitalizando tais propostas com sangue novo, com o 

coração purificado e a cuca desejosa de levar às próximas gerações possibilidades e 

métodos de crescimento mais totais, integradores, pacíficos e humanos. 

(Depoimento de Márcio Xavier de Oliveira in. HAKIN, 1981). 

Os então hippies foram o canal de acesso do ocidente a formas alternativas de 

conhecimento, cujo papel de renovação da compreensão de mundo só foi reconhecido 

ao final dos anos 1980, início dos 1990, como expõe Magnani (2000) em trabalho sobre 

O Brasil da Nova Era: 

Passada a fase de recusa radical dos valores dominantes, mais defensiva, associada 

a um look psicodélico e rural, a tendência agora é na direção da procura da 

prosperidade, da descoberta e aperfeiçoamento de potencialidades interiores, da 

busca de uma melhor qualidade de vida, configurando um verdadeiro “estilo de vida” 

reconhecido e visível na paisagem dos grandes centros urbanos, já sem o peso do 

estigma. (MAGNANI, 2000, p. 24). 

Estes “estilos de vida” alternativos criam atualmente um comércio para os preceitos de 

Nova Era, o qual Magnani (2000, p. 29) denominou “circuito neo-exotérico”. 

A concepção de comércio para uma abordagem que delega ao mercado capitalista uma 

de suas maiores críticas é delicada. É preciso perceber, no entanto, que os produtos 

gerados por este mercado alternativo estão quase sempre relacionados à conscientização 

de valores ecológicos e autoconhecimento. Isso quando não são, em si, produtos das 

próprias alternativas: bioconstrução, cosméticos naturais, alimentos orgânicos, entre 

outros.  

A conscientização – sementes da Nova Era – como bem comercializável da consciência 

alternativa está relacionada ao âmbito de “sacralização de todas as esferas da vida, 

fazendo da realização espiritual uma função do trabalho cotidiano sobre si e na relação 

com o outro” (SANTOS, 2013. p. 103). Ao que Amaral (2000) exibe sobre o comércio: 
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A errância espiritual da Nova Era atinge seu ponto máximo na cidade, através dos 

diversos serviços oferecidos pelos centros holísticos. Com esse termo, estou 

designando um conjunto de espaços na cidade, ponto de encontro dos buscadores 

citadinos, a partir de uma extensa e variada rede de serviços, para o atendimento dos 

diversos campos de interesse de seus frequentadores, passando pela espiritualidade, 

alimentação, medicina alternativa, artes, turismo e ecologia. Esses serviços realizam-

se ao redor de eventos – “vivências” ou workshops – de natureza terapêutica, 

divinatória, espiritual e meditativa, além de palestras informativas sobre as 

atividades programadas e cursos de formação em uma área específica. São 

oferecidos profissionalmente e organizados de forma empresarial, tendo à frente de 

sua administração e organização um ou mais dos proprietários de um dado espaço – 

uma sala, loja ou casa. De acordo com a necessidade de incrementar as atividades 

programadas e de ampliar a rede de serviços adicionais, a estrutura desses espaços 

pode ser compartilhada, cedida ou alugada a outros profissionais, não 

necessariamente, mas geralmente convidados, para ali oferecerem e desenvolverem 

seu “trabalho”. (AMARAL, 2000, p. 10). 

A verdade é que, na atualidade, a abertura às tendências alternativas é muito difundida e, 

por isso, as vezes desencontra-se da essência de “construção de um novo mundo”. Seriam 

como sementes “transgênicas” de paz e amor – modificadas geneticamente em sua 

característica de solidariedade, impedindo a reprodução de seus valores – que permitem 

um contato com a sabedoria, mas não a ponto de disseminá-la na prática.   

Concomitantemente, existem as sementes que foram plantadas e geram frutos com novas 

sementes. Em Brumas Secas pude perceber o florescimento fértil de uma Nova Era (nos 

termos de meus interlocutores) em dois grupos diferentes, formados majoritariamente por 

jovens que moldam suas realidades nos parâmetros de uma consciência alternativa. 

Deleguei a esses grupos duas outras facetas da consciência alternativa multifacetada. São 

elas: a família Flor de Lótus e os aventureiros nômades.  

4.1. Família Flor de Lótus 

Na dissolução do projeto Rumo ao Sol, os alternativos que se deslocaram para o povoado 

de Brumas Secas lá chegaram com a pretensão de construir uma Comunidade Alternativa, 

no sentido de vida compartilhada e conexão com a natureza. 

Léo e Bete compraram um sítio de 26 hectares e rio corrente no povoado de Brumas 

Secas. O sítio era carente de qualquer estrutura de habitação e, com a ajuda dos amigos 
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alternativos (dentre eles Dona Jurema), Léo e Bete começaram a construir o que se tornou 

a Comunidade Alternativa Flor de Lótus.  

À época em que cheguei em Brumas Secas para fins de pesquisa a comunidade estava 

passando por uma grande mudança estrutural. Léo e Bete haviam ido embora 

recentemente15 e convocado um casal de jovens moradores do povoado (também 

chegantes alternativos) para cuidarem do sítio.  

A comunidade que Léo e Bete conduziram por aproximadamente 30 anos havia se 

desintegrado, e durante minha estadia no povoado de Brumas Secas as relações na Flor 

de Lótus passaram por algumas mutações. 

De todo modo, o perfil das pessoas atraídas para o local condizia sempre com a busca por 

autoconhecimento e cura de si – a consciência comunitária não necessariamente existia 

para os chegantes num momento anterior à vivência na Flor de Lótus, nestes casos sendo 

uma característica desenvolvida na própria vida em comunidade. Denomino aqui de 

família Flor de Lótus, então, estes personagens que moravam ou passaram pela 

comunidade durante minha pesquisa de campo.  

Antes, sobre a época de gestão de Léo e Bete, em 2010 foi gravado um filme que 

apresenta depoimentos tanto dos fundadores quanto dos moradores do local na ocasião, 

além do cotidiano da comunidade. Esse material foi compartilhado comigo por Dona 

Jurema, e a modo de estabelecer um alicerce para o período de instabilidade da 

comunidade com o qual me deparei, exponho a seguir alguns aspectos do filme que 

enfatizam os propósitos e valores desta comunidade.  

Os preceitos de “mudar o mundo” a fim de “felicidade e sentimento de conexão com o 

todo” são apresentados por seus fundadores, personagens também da vanguarda 

novaerista. 

Léo diz de a Flor de Lótus ser “uma espécie de Embaixada da Nova Era”, onde as pessoas 

passam pela experiência de comunidade aprendendo na prática, e nessa aprendizagem “se 

inspiram” para seguirem com suas vidas. Ao que o discurso de Bete acrescenta que “aqui 

                                                           
15 Ouvi pelo menos três histórias diferentes sobre esta razão e como não tive a oportunidade de perguntar 
aos próprios personagens sobre sua partida a questão ficou sem resposta. A única informação mais 
concreta obtive em conversa informal com Bete, que disse da facilidade em morar em Alta Esperança por 
conta dos estudos de seu filho mais novo (12 anos).  
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se dá uma aprendizagem da autonomia” pois na comunidade vive-se sob uma “cultura de 

autossuficiência, autonomia e felicidade, ser feliz é o objetivo”.  

Nesta primeira exposição dos ideais da comunidade é perceptível todo o perfil da 

consciência alternativa ensaiado no capítulo dois do presente trabalho. Na autonomia, 

autossuficiência, pretensão de mudar o mundo, busca da felicidade e inspiração.  

Dedico à inspiração uma atenção redobrada pois é a parte que trata das sementes de ideias 

que florescem em atuações de paz e amor, necessárias à harmonia do todo e, portanto, ao 

objetivo de ser feliz.  

A comunidade Flor de Lótus oferecia em seus serviços (todos cobrados) algumas terapias 

de “limpeza física” para o florescimento da “consciência”: rituais de ayauhasca, 

argiloterapia e jejum de 21 dias. Ao que Léo acrescenta que “nós não curamos, 

propiciamos, com o lugar, que a pessoa encontre a cura em si”.  

Além destas terapias existia o “programa de voluntários” que abria as portas da 

comunidade a quem quisesse ter a experiência de convívio, a qual a pessoa trocaria por 

trabalhos para o estabelecimento, referentes principalmente à manutenção e higiene.  

Como ferramenta de sustentabilidade, seus moradores fabricavam tapetes e a 

comunidade oferecia serviços de hospedagem e camping para os turistas, além do espaço 

do sítio para a organização de eventos de cunho “holístico” (AMARAL, 2000).  

Também era organizado na comunidade o FICA: Festival Internacional de Comunidades 

Alternativas; criado pelos fundadores da Flor de Lótus, em similaridade com o ENCA. 

Curiosamente, os personagens que estavam responsáveis pelo sítio na época de minha 

etnografia chegaram pela primeira vez ao povoado de Brumas Secas através deste festival.  

Uma moradora de Alta Esperança, chegante dos anos 2000, ao saber de minha etnografia 

compartilhou comigo o seguinte:  

“Há 10 anos atrás foi o maior movimento de pessoas para cá, chegando com ideias 

alternativas, largando seus cursos universitários e trazendo e aplicando seus 

conhecimentos aqui. O FICA lá em Brumas Secas teve grande influência, foi a maior 

força desse movimento” 

Nesse discurso é evidenciado que a comunidade Flor de Lótus cumpria com a sua função 

de “plantar as sementes de uma Nova Era” à época da administração de seus donos: Léo 

e Bete. 
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Antes de continuar com a descrição creio necessário uma observação sobre o caráter 

comercial dos serviços oferecidos pela Flor de Lótus e sua identidade com a consciência 

alternativa. 

Foi exposto no capítulo anterior o distanciamento da consciência alternativa das 

estruturas formais de comércio. É imprescindível, porém, relembrar que a atitude anti-

capitalista dos alternativos estava ligada diretamente à crítica da avidez gerada na 

conjuntura do mercado econômico. Dona Jurema diz que “o capitalismo é uma doença 

transmissível que pode infectar qualquer um com sua ganância e ambição”.  

A comunidade Flor de Lótus, com os serviços oferecidos em suas dependências – aluguel 

para eventos, hospedagem, terapias holísticas de cura – participa do circuito comercial 

neo-esotérico da Nova Era (AMARAL, 2000; MAGNANI 2000). Em contrapartida, os 

sentimentos de fraternidade, solidariedade e respeito entre os moradores e 

frequentadores da comunidade não são artificializados pelo ganho monetário (pelo menos 

até onde pude perceber), assegurando assim sua consciência alternativa e a “fertilidade” 

de suas sementes.  

Durante minha etnografia em Brumas Secas pude experimentar a operação destes 

serviços comerciais no local e, em conversa informal, constatei que o dinheiro arrecadado 

servia para a manutenção e conservação do sítio além de ajudar na alimentação de seus 

moradores. Logo, a atividade econômica da Flor de Lótus assemelha-se ao que Weber 

(1991, p. 245-246) chamou de “comunismo doméstico”: uma forma comunitária de 

utilização e consumo dos bens cotidianos na qual o indivíduo contribui segundo suas 

forças e usufrui segundo suas necessidades.  

É certo que com a vinculação do comércio na organização dos projetos da comunidade, 

a Flor de Lótus perde em solidariedade no momento em que não possibilita o acesso livre 

às práticas oferecidas. Dona Jurema compartilhou comigo um exemplo. Conta que à 

época do FICA chegaram em sua casa alguns “jovens da malucada” procurando lugar 

para ficar porque o Léo não havia permitido que eles participassem do festival já que não 

tinham dinheiro para pagar a inscrição. A interlocutora desaprova a conduta do amigo e 

diz que em seu lugar buscaria pela permuta a alternativa para permitir que os jovens 

frequentassem o evento. Perguntaria a eles: “o que vocês sabem fazer? Sabe tocar algum 

instrumento? Então de manhã você acorda mais cedo e passa pelas barracas tocando, 
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chamando as pessoas para o café da manhã. Sabe fazer nada? Tudo bem. Ao final do dia 

vou te dar um saco para você catar o lixo de tal área do festival”.  

O importante para os fins desta análise, contudo, é perceber as influências positivas da 

comunidade para a operação da consciência alternativa; influencias essas que existem na 

Flor de Lótus que conheci apesar da comercialização de seus serviços.   

Na primeira fase de mutação da comunidade Flor de Lótus, um casal de jovens 

alternativos havia ficado responsável pelo local como zeladores. Eles já moravam no 

povoado Brumas Secas e com o recente nascimento de uma filha procuravam um lugar 

mais distante da vila para habitar. O convite de Léo e Bete para que o casal fosse cuidar 

do terreno, então, veio a calhar. Alguns serviços antigos da comunidade, como o aluguel 

do terreno para eventos e o programa de voluntariado, continuavam ativos, este segundo 

como forma de auxílio ao casal.  

Meu primeiro contato em campo com a comunidade Flor de Lótus foi intermediado pelo 

XIX Encontro 13 Lunas Sagradas, organizado por um grupo que reverencia a “memória 

ancestral da Tribo da Lua”; saberes latino-americanos sobre o sagrado feminino. O 

acontecimento deste evento no terreno da Flor de Lótus reuniu 40 mulheres e fazia parte 

dos serviços de aluguel do sítio. Neste primeiro momento eu já tive contato com alguns 

aspectos da vida comunitária relacionados ao compartilhamento, apesar de que a 

configuração do local e cotidiano estavam estruturadas para a agenda do encontro.  

Em minhas sucessivas visitas à comunidade (distante 5 minutos de caminhada da rua 

principal de Brumas Secas) experimentei um forte sentimento de compartilhamento, 

principalmente das identidades. Os personagens da Flor de Lótus estavam sempre de 

braços abertos ao me receber (mesmo antes de saber dos intuitos de minha pesquisa), 

muito fraternos entre si e com os visitantes do local. Com estes interlocutores – 

principalmente o casal que primeiro ficou responsável pela comunidade e Maria, a 

posterior administradora – o respeito às diferenças como forma de integração era passível 

de ser sentido na pele.  

Reconhece-se que “cada um tem a sua luz”, ao que Maria (30) me esclareceu, 

relacionando à Nova Era: 

“A Nova Era é a partir do momento que a gente consegue se entregar o melhor que 

a gente tem de nós, aceitar nossos dons. Porque a gente veio com uma missão e com 

dons. Muitos, muitas ferramentas, a gente tem uma mochila cheia de ferramentas: 
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que é tocar um instrumento, que é... um sorriso, que é um conhecimento que 

rapidamente você adquire e que pra outra pessoa parece tão difícil e vice-versa. Cada 

pessoa tem uma afinidade com determinada coisa, é porque a gente precisa de todas 

essas personalidades. A gente precisa de todos os arquétipos né. O Jung, eu estudei 

por um tempo Jung porque eu trabalhava com saúde mental, ele fala muito nos 

arquétipos. O arquétipo da mãe, o arquétipo do curador, o arquétipo da criança, da 

avó, do ancião, do guerreiro; todos esses eles estão incorporados em nós porque 

todos nós somos um só. Mas ao mesmo tempo a gente também vem com avatares 

diferentes, com histórias diferentes, lugares que a gente nasceu. E que quando a gente 

se encontra a gente consegue trocar isso, a gente consegue ascender determinado tipo 

de comportamento que a gente tinha antes, e isso é a evolução em si. Eu sinto que 

agora isso tá acontecendo em massa” (Maria, 2017). 

O pensamento de Maria é condizente o aspecto da biodiversidade da consciência 

alternativa. Em consonância com o que Dona Jurema diz das “personalidades somadas 

tornar-nos milionários”, Maria diz que se “quando a gente se encontra a gente consegue 

trocar isso, a gente consegue ascender determinado tipo de comportamento que a gente 

tinha antes”. Esta referência a um comportamento anterior diz respeito ao tópico de “cura 

da ancestralidade”, que é a importância do “resgate” de todas as experiências já 

adquiridas, a modo de alcançar algo transcendente ao ser humano racional: 

“Eu sinto que esse é um lugar justamente para fazer esse resgate, para que as pessoas 

possam encontrar com a sua própria luz e... se curarem. Assim, eu sinto que a energia 

dos cristais que tá aqui ela é muito forte. Ela ajuda a fazer uma limpeza muito forte 

do campo eletromagnético que tem a nossa volta. A... ajuda a purificar os nossos 

chakras, a purificar todo o nosso ser que tá muito intoxicado. A gente tá muit.. o 

planeta tá sufocado no meio de muita poluição, no meio de muitos pensamentos 

negativos, no meio de muita guerra, de muita doença. Mas eu sinto que ao mesmo 

tempo que tem tudo isso que tá, ‘ff ff ff ff’, sufocando e apertando, existe todo algo 

muito grande que tá vindo de dentro, que é um desabrochar, que é um florescer muito 

grande, assim, das pessoas. E a gen... e eu sinto que, e a gente consegue fazer isso 

também quando a gente se desintoxica nosso corpo. Através de terapias, através da 

sauna, da argiloterapia que tem aqui nesse lugar, que eu não conhecia. Através do 

enema que é uma limpeza intestinal que eu aprendi a fazer com a raizeira local. 

Através de jejum, através de uma alimentação mais saudável. Através de um contato 

mais saudável com a natureza, com o rio, com colocar as mãos na terra, com trabalhar 

com o corpo” (Maria, 2017).  

A interlocutora, na ocasião falando de um lugar de administração da Flor de Lótus, 

relaciona essa busca interior à uma consciência alternativa; uma preocupação pessoal e 

humanitária sobre a realidade humana que dá início à busca por autoconhecimento, à 

necessidade de aperfeiçoar a personalidade – distintiva do ser humano autônomo – a 

modo de alcançar a plenitude da Nova Era: “a Nova Era, na verdade, é um resgate muito 

grande da gente com.. a gente mesmo. E dessa conexão com o planeta Terra”. 
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Este é perfil do buscador atual que pude perceber concreto na família Flor de Lótus. 

Seres-humanos citadinos – burgueses – que não se identificam com o sistema babilônico 

coercitivo das personalidades e na ousadia de operarem sua autonomia encontram-se 

(entre si e em si) na comunidade.  

Baeté (35), uma das personagens da família Flor de Lótus que morava na comunidade à 

época de administração de Léo e Bete e havia retornado nove anos depois, compartilha 

que os alternativos são como os artistas pois “não possuem estatuto social. Tem relação 

com todos os grupos sociais e instituições, se encaixam em todas as possibilidades”. E, 

algumas das vezes, os que compartilham da consciência alternativa são de fato artistas. 

A própria interlocutora, por exemplo, durante sua vida foi dançarina, trabalhou com 

técnicas de circo (malabares em geral) e produz artesanatos.  

Compunham a família Flor de Lótus: palhaços, artistas de rua, artesãos, profissionais da 

saúde (que utilizam igualmente das chamadas “medicinas não tradicionais” para efetuar 

alguma cura) e profissionais da comunicação. Estas pessoas – com exceção dos 

administradores e do caso específico de Baeté que já havia morado no local anteriormente 

– chegaram à comunidade através do “programa de voluntariado”.  

Nesse programa é suposto que o voluntariado dure dez dias, porém conjunturas físicas de 

espaço e outras relacionadas à força do vínculo criado entre o voluntário e os moradores 

do local, podem possibilitar que o voluntário vire, também, um morador.  

A modo de esclarecimento sobre a estrutura do sítio. Os espaços da comunidade são 

todos coletivos e imersos na natureza. Existem oito construções diferentes: a “casa mãe” 

onde dormem os administradores e possui uma estrutura completa (banheiro, cozinha, 

quartos); outras três casas que servem tanto aos moradores quanto à hospedagem (sendo 

os moradores deslocados para outros espaços no caso de hóspedes); dois “templos”, um 

mais simples e outro de dois andares cujo andar superior é uma extensa biblioteca; a 

“recepção”, que fica logo na entrada do espaço da comunidade (é preciso caminhar um 

pouco e atravessar um rio para chegar ao núcleo do sítio); e a cozinha comunitária, espaço 

amplo e aberto com fogão a lenha e sem geladeira. Para além dessas construções existem 

outros espaços compartilhados como uma sauna na beira do rio, dois banheiros no “meio 

do caminho”, um palco e o próprio rio em duas partes diferentes de sua extensão.  

Quando na administração do casal amigo, moravam na Flor de Lótus o casal e alguns 

voluntários. A organização social, apesar do compartilhamento dos espaços, cozinha 
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comunitária e compartilhamento das personalidades, não tinha um caráter definido de 

comunidade. O casal era responsabilizado por todas as decisões e os voluntários 

participavam apenas da manutenção e limpeza do local.  

Num certo momento o casal decidiu ir embora de Brumas Secas e, com essa decisão, 

convidaram Maria para substituir a administração. Maria tinha saído de Porto Alegre (RS) 

para o povoado de Brumas Secas fazia nove meses e na amizade com o casal ia 

continuamente à Flor de Lótus para ajuda-los com as inúmeras tarefas.  

“Quando eles resolveram ir embora, eles me convidaram pra vir assumir o papel 

deles assim. De eu vir aqui cuidar da Flor de Lótus. De eu vir assim ficar nesse lugar 

de administração mesmo daqui... porque eles disseram “cara, isso aqui é pra ti, tu é 

uma pessoa que trabalha com cura, essa é uma comunidade historicamente de cura” 

de... receber pessoas, de ajudar nessa transformação dessas pessoas. E... nesse 

momento eu tava junto com outras três pessoas muito importantes pra mim, que são 

grandes amigos, e... eu tomei uma decisão: olha, eu posso ir pra lá, mas eu não quero 

ir pra lá para assumir o lugar do casal nem do Léo e da Bete. Eu só vou pra lá se a 

gente virar uma comunidade. Se todas as pessoas que... se pelo menos um grupo no 

começo. Era assim, eram quatro pessoas que tavam fazendo essa administração, essa 

negociação também com os donos da terra, recebendo as pessoas, recebendo... o 

dinheiro de hospedagem pra aju... fazer as melhorias, a manutenção aqui no lugar. E 

aí num dado momento a gente percebeu que isso não fazia sentido de ter algumas 

pessoas a frente disso, sendo que todas as pessoas que moram aqui devem ter a sua 

responsabilidade com... com esse projeto mesmo, com o lugar onde todas moram. E 

se empoderar e se responsabilizar. Então a gente mudou radicalmente assim a nossa 

forma de.. administração, de convivência, de recebimento de outras pessoas, de tudo 

pra que... então cada pessoa conseguisse trazer também o seu projeto pessoal pra 

dentro dum coletivo, entendendo que a gente tem parceiros em quase todos os 

projetos” (Maria, 2017).  

Dessa forma foi implantada uma forma organizada de comunidade, através do que 

meus interlocutores chamam de “lógica do consentimento”. Nessa “lógica” o coletivo se 

organiza em núcleos de responsabilidade para o desempenho das tarefas necessárias, 

respeitando assim as individualidades:  

“Por isso que a gente se dividiu em núcleos, assim. Que é pra que a gente não se 

sinta obrigado a fazer coisas que a gente não tá afim de fazer. Então eu entrei num 

núcleo que tem mais a ver comigo, eu entrei no núcleo da cura, por toda essa história 

que eu to falando antes. Eu não entrei no núcleo da terra nesse momento, eu sinto 

que eu gosto de trabalhar com a terra, mas neste momento eu sinto que as minhas 

energias elas devem ser.. colocadas nisto porque eu quero. Se eu não quiser mais 

ficar no núcleo da cura, e eu conversar com todo mundo, eu posso ir pro núcleo da 

infra. Porque... porque é isso. A gente entende coletivamente, tem coisas que “bom, 

a gente precisa”, mas se ninguém quer assumir sozinho aquilo a gente vai precisar 

mudar a nossa forma de ver qual é a nossa necessidade. Talvez todos vão precisar 
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fazer um pouquinho “aquilo ali” para não ter que alguém fazer tudo sozinho” (Maria, 

2017).  

Em entrevista informal com Ana&Ana, um casal de meninas personagens da família Flor 

de Lótus, foi perceptível a importância dada à vida em comunidade num âmbito 

revolucionário.  

Amigas de Maria em Porto Alegre, Ana&Ana buscaram pela vida em comunidade pois 

“a vida na cidade estava inoperante. Não dava para definir se era pior a rua sem policiais, 

deixando os bandidos à solta, ou com policiais desumanos que desrespeitam a 

população”. Percebem na forma de vida em meio rural e em comunidade uma alternativa 

mais digna de sobrevivência, defendendo que: “o que fica, no final, é a nossa atitude, 

nossa ação. Mostrar que é possível uma vida em comunidade, harmônica entre os seres e 

no campo, harmonizando-se também com a natureza. É um exemplo”.  

4.2. Aventureiros Nômades 

À faceta alternativa dos aventureiros nômades pertencem os indivíduos considerados os 

hippies dos dias atuais. Assemelham-se aos hippies dos anos 1960 por compartilharem da 

consciência alternativa, empreenderem viagens e fabricarem artesanato16. Porém essas 

são apenas algumas das características confiadas aos aventureiros nômades.  

Catarino (20) foi meu principal interlocutor desta faceta alternativa. Foi ele mesmo quem 

se deu o adjetivo de aventureiro nômade e justifica-o em sua conduta de “buscar estudar 

de maneira livre” pois acredita que “o aprendizado deve criar asas”. Diz que não se 

considera hippie porque “acho que hippie é os ricos que procuram mudar de vida, eles 

não têm a ver com artesanato ou com o rolê”.  

O “rolê” do aventureiro nômade é o seu cotidiano. No “rolê” esses personagens estão 

sempre em alerta de sobrevivência – muitas vezes andam com todos os seus pertences, 

dormem na rua, precisam ir atrás de comida –, até mesmo nos momentos de diversão e 

festa. “Não existe rotina e o rolê é independente” pois “muitas vezes é necessário ficar 

sozinho para fazer os corres”. Os “corres” são as tarefas pessoais necessárias como, por 

exemplo, a busca na natureza por matéria-prima para a produção de artesanatos.  

É do “rolê” que ganha o sustento diário, o aprendizado de algum ofício, o conhecimento 

de algo novo; por isso os aventureiros nômades devem estar sempre atentos para perceber 

                                                           
16 Ver características dos hippies originais em HAKIN, 1981, p. 145-152.  
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as oportunidades que o universo oferece. São seres-humanos que levam a experiência, a 

ação direta e, consequentemente, a vida no momento presente até as últimas 

consequências. Dependem disso para sua sobrevivência.  

O único futuro com o qual os aventureiros nômades lidam é o futuro imediato. Apesar de 

possuírem sonhos – como Catarino me conta que quer ter uma fazenda para plantar 

árvores frutíferas e encher de pássaros diferentes –, suas ações e planejamentos são 

voltadas para o momento presente. A criatividade e liberdade que possuem em suas 

ações, em contrapartida, pode ajudar com que estes personagens busquem através do 

presente meios que facilitem tanto o “rolê” quanto a aquisição de um futuro almejado.  

A vida de Catarino – ou seu ”rolê” – resume-se em estar cercado de mato ou ir à Alta 

Esperança para reunir-se com outros aventureiros nômades e/ou comercializar seu 

trabalho. Os interesses de aprendizado deste personagem referem-se ao mundo vegetal e 

às artes da poesia e da música.  

Em Brumas Secas Catarino tem muitos professores: os nativos que nasceram na região 

rural e conhecem bem a natureza ao redor. Principalmente a raizeira do local que o 

ensinou a fazer diversas medicinas naturais, as quais o personagem vende ou permuta em 

seu “rolê”. Outro morador do povoado – um “de fora” – comentou comigo que “Catarino 

já tem conhecimento suficiente para ser xamã ou mestre raizeiro”. 

Em Brumas Secas também conheci Mariza (29), aventureira nômade que passou pelo 

povoado com a pretensão de conhecer a mestre raizeira do local e aprender com ela a 

fazer sabão de base vegetal. A passagem por Brumas Secas era apenas parte do itinerário 

(ou “rolê”) de Mariza pela região. Seu objetivo principal era participar do II Encontro de 

Mestres Raizeiros Benzedeiras e Parteiras que aconteceu, durante três dias, em outra área 

rural do município de Alta Esperança.  

Em conversa informal a aventureira nômade me conta que já está no “rolê” há três anos. 

Depois que chegou de um “mochilão” da Europa onde buscou aprendizados na área 

circense, a interlocutora viaja pelo Brasil, pedindo carona na estrada, com o objetivo de 

participar de cursos e vivências em suas áreas de interesse: cultura tradicional (música), 

alimentação sustentável, alternativas ecológicas e medicinas naturais.  



66 
 

Mariza ganha seu sustento comercializando produtos estéticos naturais produzidos por 

ela: sabonetes, desodorante, pasta dental, argila com óleos essenciais; os quais as 

matérias-primas principais são encontradas diretamente na natureza.  

Em suas andanças pelo Brasil, Mariza passou por diversas Comunidades e quando 

questionada sobre a vida nestes locais ela me diz que nunca se deparou “com alguma 

comunidade no sentido etimológico da coisa, de vida autossustentável e troca integral de 

trabalho por moradia”. Conta, porém, que já ouviu falar de uma possibilidade de troca 

integral de trabalho por estadia em meio rural. Em São Carlos, interior de São Paulo, 

existe uma fazenda que produz óleo de coco, na qual o dono – como uma estratégia mais 

barata de produção –, criou um programa de voluntariado. Os inscritos aprendem o ofício 

de produzir o óleo trabalhando no local e, em troca, possuem alimentação e moradia em 

área rural. 

Os aventureiros nômades identificam-se com a consciência alternativa em decorrência 

da forma livre e autônoma que vivem seu cotidiano.  

Com relação ao aprendizado, por exemplo. Catarino participou da estrutura formal das 

escolas até parte do ensino fundamental em Porangatu (GO). Mariza chegou a ter 

formação superior em serviço social e, inclusive, trabalhou para o sistema carcerário de 

Fortaleza (CE), sua cidade natal. No entanto estes dois personagens decidiram abrir mão 

da forma “babilônica” de vida em prol da autonomia de suas escolhas diárias.  

A busca pelo aprendizado autônomo empreendida pelos aventureiros nômades é uma 

conduta alternativa identificada com o que Santos (2013) afirma sobre o “anarquismo 

moderno”: 

A ideia de autonomia nos remete obrigatoriamente ao anarquismo, filosofia política 

presente no “ocidente” desde os gregos e que ganhou força na transição dos séculos 

XVIII e XIX. O chamado “anarquismo moderno” diz respeito a uma manifesta 

rejeição individual ao poder do Estado e aos diferentes contratos sociais que sujeitam 

os indivíduos a uma autoridade centralizada. (SANTOS, 2013, p. 90). 

Na “manifesta rejeição” às estruturas formais de ensino, os aventureiros nômades 

aproveitam, como alternativa, o compartilhamento de biodiversidades para uma troca 

de saberes fecunda. Em seu perfil, estes aventureiros reconhecem a autenticidade dos 

saberes apreendidos aos mestres do ofício – sempre fazendo referência a fonte dos 

aprendizados em seus discursos – pois sua busca está relacionada a identidade e natureza 
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do país. É a busca nos termos ecológicos da consciência alternativa que estabelece a 

noção de unidade entre o ser humano e o meio ambiente, na qual a interdependência é 

fundamental.  

Como critério para autonomia, os aventureiros nômades buscam por subsistência 

comercializando bens manufaturados não com o intuito de lucrar mas, apenas, com o 

intuito de sobreviver. Com isso, a permuta é uma estratégia de sobrevivência comum 

entre esses interlocutores e muitas vezes a aquisição monetária é o último recurso 

adotado. Lembrando que a diferença entre as permutas e as dádivas está na característica 

intrínseca à segunda forma de troca de estabelecer laços sociais, especificidade não 

necessária à operação da primeira forma de troca.  

Catarino, por exemplo, faz mudas de plantas medicinais, decorativas, produz algumas 

medicinas naturais (óleo de mamona, extrato de barbatimão, repelente de citronela) e 

também artesanatos. Ele me diz que não gosta de montar banca na praça para 

comercializar seus produtos, preferindo oferece-los à conhecidos e, na maioria das vezes, 

utilizando-os apenas como bens para permuta.  

Certa feita, Catarino estava interessado em algumas mudas de argiréia (planta medicinal) 

que uma amiga em comum possuía. Não tendo dinheiro, ele propôs a ela a permuta das 

mudas por algumas sementes diversas que havia coletado em suas andanças no cerrado e 

um óleo de mamona (que possui algumas finalidades, dentre elas, rejuvenescedor e 

hidratante da pele). Outras permutas em Brumas Secas relacionadas a este personagem 

envolvem sua força de trabalho em troca de alimentos.  

Também tive a oportunidade de perceber características de permuta e dádiva relacionadas 

ao universo de Mariza em sua passagem por Brumas Secas. Por simpatia e a fim de 

conhece-la melhor (criar laços sociais) eu a levei para conhecer as cachoeiras do local e, 

ao final do dia, ela me presenteou com um colar que havia feito. Noutra situação, fomos 

à uma feira cultural que acontece aos domingos em Alta Esperança e ela levou sua cesta 

de cosméticos naturais com a pretensão de comercializá-los. Ao final do dia a cesta estava 

vazia mas Mariza não havia ganho dinheiro algum por seus produtos; os tinha permutado 

por, por exemplo, uma pintura indígena no braço, efetuada por mulheres indígenas que 

estavam expondo na feira.  

Enfim, os aventureiros nômades levam essa forma de vida por escolha pessoal. Sua 

felicidade está relacionada a autonomia que têm eu seu universo: como nômades, suas 
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posses cabem dentro de uma mochila. No alto grau de “informalidade” de suas existências 

– caronas na estrada, permutas e subsistência – têm toda a liberdade de buscar o que 

desejam para si, de criar seu universo. Se nada der certo, há ainda a possibilidade de 

voltarem às suas cidades natais, para o colo de suas famílias, abandonando a vida de 

aventuras.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Consciência Alternativa e a Felicidade 

A consciência alternativa, a qual transpassei alguns de seus aspectos nos capítulos 

anteriores – reconstruídos através da observação e interação empírica num campo de 

público alternativo – tem uma forte relação com a felicidade. 

Existe, de fato, um marketing da felicidade por detrás de toda a ideologia de Nova Era 

(consequência e razão da consciência alternativa), relacionado ao estilo de vida hippie 

em conexão com a natureza, terapias holísticas (curas fora dos padrões ocidentais por 

levar em consideração o todo) e os distintivos de paz e amor que reforçam a harmonia 

social. Assim como todo ideal em si representa um imaginário do “objeto das mais altas 

aspirações” ou “o melhor possível” (LUFT, 1996, p. 339), o que no âmbito da existência 

é a felicidade.  

Em campo busquei confirmar se a felicidade existia para além das aparências de um uma 

forma e vida alternativa e, se fosse este o caso, qual seria o comportamento na consciência 

alternativa que permite a experiência da felicidade por meus interlocutores.  

A bem da verdade é que a felicidade é um objeto muito complexo por ser tamanha a sua 

relatividade. Até onde consigo perceber, a felicidade é um estado de espírito dependente 

de uma configuração subjetiva das emoções que não tem ordem ou regra, nem mesmo no 

caso de um indivíduo específico. Por exemplo, eu posso experimentar a felicidade no 

reencontro com alguém importante para mim da mesma forma que posso experimentá-la 

ao olhar para uma flor ou paisagem estonteante.  

É na infinidade de configurações que a felicidade aceita que a torna passível de ser 

experimentada por todo tipo de vida humana. Sua manifestação não depende de algo 

exterior ao indivíduo pois, em última instância, é uma decisão de conduta, uma forma de 

sentir escolhida.  

A cultura ou grupos de interesse, como uma forma de contrato entre as subjetividades, 

moldam as decisões, preferências e significados individuais através das convenções que 

correspondem a uma moral não estática, por estar sendo recriada constantemente na 

operação das ações sociais. Dito isso, as convenções podem influenciar nas decisões 

individuais por felicidade; o que confunde o ser humano ocidental a delegar a 

responsabilidade de sua felicidade a algo externo de si, já que suas convenções não 

reconhecem a legitimidade das subjetividades nas ações.  
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Não estou aqui negando a possibilidade de que um acontecimento exterior e independente 

de uma decisão pessoal – como por exemplo um presente inesperado – inspire a 

felicidade. Só estou reconhecendo que a inspiração por esta forma de sentir não 

corresponde somente ao exterior.  

A existência da felicidade como a percebo consiste, enfim, em uma relação dialética entre 

o contexto interior (que possui a primeira e última decisão) e o contexto exterior (que 

influencia esta decisão). É o sentir-se bem na dialética dos contextos. Deste ponto-de-

vista, é possível colacionar a felicidade com o sentimento de plenitude (estar em 

igualdade com o todo, igualar o contexto interior ao exterior), ou paz interior (partindo-

se do pressuposto de que só existe a paz interior se o contexto exterior não tiver o poder 

de desestabilizá-la).  

A necessidade de meus interlocutores em buscar por uma forma de vida alternativa à vida 

ocidental capitalista está sempre relacionada a alguma insatisfação, seja no contexto 

interior, no contexto exterior ou nos dois ao mesmo tempo: 

“Minha vida na cidade era ótima, não saí da cidade porque eu sentia que a cidade 

tava ruim, saí feliz da cidade. Mas eu queria algo diferente, né, queria um ser humano 

diferente que nem eu mesmo sabia o que era. Hoje eu entendo melhor. É uma coisa 

do resgate do ser humano. Eu acho que a maior premência, hoje, é o resgate do ser 

humano, dos seus sentimentos, das suas fragilidades, seus medos. Então assim, 

socialmente nós criamos socidades injustas, mesquinhas... fundamentada pelo direito 

de herança, o direito de herança é o que mais corrompe o mérito. Não se pode falar 

de democracia e, e abundância, com valores tão monopolistas. Então esse é um 

entendimento que a gente vai tendo com a vida da gente, né, depois de você criar 

filhos e fazer toda uma jornada, aí você pode extrair boas coisas e eu tô num 

momento que estou extraindo essas boas coisas” (Sol, 2017).  

O encontro da felicidade por estas buscas alternativas – que acabam por afirmar uma 

consciência alternativa – é o equilíbrio encontrado entre estes os contextos. No caso do 

discurso acima, encontro evidenciado pela afirmação: “eu tô num momento que estou 

extraindo essas coisas boas”.  

A busca alternativa como um resgate de si através do autoconhecimento e uma negação 

a um contexto exterior acreditado como limitador ou “não-digno” (que é a organização 

social ocidental urbana capitalista), é em si uma busca pelo equilíbrio dos contextos e, 

por isso, todos os meus interlocutores detentores da consciência alternativa afirmam que 

detém felicidade.  

Antes de continuar, no entanto, duas ressalvas são necessárias.  
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Primeiro: com relação ao “deter felicidade”. Não quer dizer que meus interlocutores são 

e serão constantemente felizes, que tenham encontrado o elixir da alegria, ou algo 

parecido. O que aconteceu em suas vidas – através da operação de uma consciência 

alternativa – é que eles encontraram meios para o equilíbrio de seus contextos. Manter 

este equilíbrio como algo constante num universo real que trabalha com infinitas 

possibilidades do inesperado nos leva ao âmbito dos Budas e estado de Nirvana. Não digo 

que é impossível, mas necessita de imensa destreza. 

“Ó [mostra foto de neta e bisneta], isso é felicidade! Eu, eu to super feliz! Agora, 

não, não por causa exatamente da minha bisnetinha. Mas é que eu voltei a, a minha 

vida normal que eu tinha. Porque como eu te falei, fiquei 12 anos na política. Então 

eu senti um peso muito grande, sabe, eu, eu tendo que, sabe, aquele negócio foi me 

exaurindo. E agora eu to só fazendo o que eu quero, cara. Voltei pro meu sítio, to 

acabando um montão e coisa. Então pra mim isso é felicidade. Agora, felicidade não 

é ininterrupta. Sabe, a gente vai ser feliz, daqui a pouco tem uma contrariedade aí, 

vai ficar ‘oh, meu deus, não sei o que’; se sentir o ultimo dos, das pessoas. Então, eu 

acho que é por aí. Agora, eu sou mais feliz do que triste sabe, então pra mim tá bom” 

(Dada, 2017). 

Segundo: a consciência alternativa é apenas uma das formas de se atingir a felicidade. 

Apesar da crítica ferrenha à forma de vida “babilônica”, não quer dizer que seja 

impossível a felicidade nos termos dessa forma de organização social ou de qualquer 

outra. No entanto veremos mais adiante como a vida nos termos ocidentais capitalistas 

dificulta o encontro do indivíduo com seu equilíbrio, sua felicidade.  

Constatada a existência da felicidade na vida de meus interlocutores, para além da 

superficialidade, passo aos meios operados pela consciência alternativa que possibilitam 

a felicidade.  

Defendi acima que a busca da felicidade é a busca por equilíbrio entre os contextos interno 

e externo. Nos moldes de uma sociedade ocidental urbana capitalista este equilíbrio é 

dificultado nas premissas básicas de organização social; a oposição externo/interno 

está na mesma proporção que a oposição racional/emocional. Dessa forma o ser humano 

ocidental, estritamente racional – pois secularizado e motivado por fins materiais – 

congela sua sensibilidade nas relações sociais para melhor se adequar ao sistema: 

O desenvolvimento da intelectualidade e racionalidade dos indivíduos destina-se a 

excluir os traços e impulsos irracionais e instintivos que nada colaborariam para o 

bom andamento da vida urbana. O dinheiro aparece como reflexo desta racionalidade 

e, através da sua natureza calculativa [sic.], possibilita que o intercâmbio material 
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entre as pessoas ocorra de forma impessoal e indiferente. O significado e os valores 

diferenciais das coisas passam a ser nivelado por um único denominador comum; 

ademais, tanto o produtor quanto o consumidor não precisam temer qualquer falha 

devido aos imponderáveis das relações pessoais. (NASCIMENTO, 2008, p.84-85). 

Assim como previu Mauss (2003) sobre o perigo da “busca brutal dos fins do indivíduo” 

para a harmonia social – pois nessa busca os laços sociais que ocasionam a solidariedade 

são continuamente deixados de lado – confirma-se hoje nas cidades um “desvanecimento 

das habilidades de sociabilidade”: 

O desvanecimento das habilidades de sociabilidade é reforçado e acelerado pela 

tendência, inspirada no estilo de vida consumista dominante, a tratar os outros seres 

humanos como objetos de consumo e a julgá-los, segundo o padrão desses objetos, 

pelo volume de prazer que provavelmente oferecem e em termos de seu “valor 

monetário”. Na melhor das hipóteses, os outros são avaliados como companheiros 

na atividade essencialmente solitária do consumo, parceiros nas alegrias do 

consumo, cuja presença e participação ativa podem intensificar esses prazeres. Nesse 

processo, os valores intrínsecos dos outros como seres humanos singulares (e assim 

também a preocupação com eles por si mesmos, e por essa singularidade) estão quase 

desaparecendo de vista. A solidariedade humana é a primeira baixa causada pelo 

triunfo do mercado consumidor. (BAUMAN, 2004, p. 96).  

O consentimento do ser humano “babilônico” em suprimir suas emoções nas relações 

sociais – individualizando-se e causando uma desarmonia crescente ao grupo social ao 

qual pertence por pouco ou nada preocupar-se com o próximo – é o que afasta nossa 

sociedade ocidental capitalista de sua humanidade e limita a felicidade dos indivíduos.  

É na extrema racionalização – ocasionada por uma ordem moral baseada numa ciência 

exata de inspiração cartesiana – que nós, seres humanos, nos desencontramos de nosso 

equilíbrio dialético: 

Convém que o cidadão não seja nem demasiado bom e subjetivo demais, nem 

demasiado insensível e realista demais. É preciso que ele tenha um senso agudo de 

si mesmo mas também dos outros, da realidade social (e haverá, nesses fatos de 

moral, uma outra realidade?). Ele deve agir levando em conta a si, os subgrupos e a 

sociedade. Essa moral é eterna; é comum às sociedades mais evoluídas, às do futuro 

próximo, e às sociedades menos educadas que possamos imaginar. Tocamos a pedra 

fundamental. Nem mesmo falamos mais em termos de direito, falamos de homens e 

de grupos de homens, porque são eles, é a sociedade, são sentimentos de homens de 



73 
 

carne, osso e espírito que agem o tempo todo e agiram em toda parte. (MAUSS, 

2003, p. 299). 

Meus interlocutores da consciência alternativa, reconhecendo as limitações sociais 

impostas à concretude da felicidade, foram buscar por equilíbrio fora das zonas urbanas. 

Sentindo ser necessário reivindicar para si a autonomia das decisões, libertaram-se 

ideologicamente dos padrões “babilônicos” e começaram a criar seu universo ao modo 

de uma “humanidade imanente”. Delegando as convenções à ordem particular de cada 

indivíduo, como se a moral fosse intrínseca à própria existência; as “sementes” que 

“brotam” do interior de cada um.  

“E nesse tempo, como eu tava te falando, é.. tava pelo mundo inteiro, tava 

acontecendo isso. Os jovens, parece que era uma... uma onda vibracional mesmo que 

pegavam esses jovens todos, seja lá no interior de Santa Catarina, no interior do 

Amazonas, lá nos Estados Unidos, no Japão, em todo o planeta. Então brotava tipo 

sementes, começavam novas ideias, novas.. entendeu?! E... agora, só que isso tudo 

ia contra o status-quo, entendeu. Então as pessoas num... simplesmente... os caras 

são tudo louco, são maconheiro, são isso, são aquilo, sabe... vinham, sempre 

querendo desqualificarmos né. Então eu acho que... que a coisa não é bem assim. A 

gente tá com a razão. Eu, até hoje, eu sinto que a gente tem razão. Entendeu?” (Dada, 

2017).  

5.1. O Mundo Alternativo da Humanidade Imanente 

Encontrei na teoria semiótica sobre A Invenção da Cultura do antropólogo Roy Wagner 

(2010), uma possibilidade profícua de interpretação de meu objeto de pesquisa: a 

consciência alternativa e sua relação com a felicidade.  

O antropólogo reconhece o caráter dialético das relações empíricas que dependem tanto 

do indivíduo quanto do contexto social: “ [nós] criamos o eu a partir do mundo da ação e 

[criamos] o mundo da ação a partir do eu” (WAGNER, 2010, p. 133). Portanto, toda 

forma de vida cultural teria um compromisso direto e constante com a invenção, para fins 

de preservar a continuidade do movimento cultural.  

Assim, o ponto de vista ou a orientação coletiva de uma cultura, o modo como seus 

membros aprendem a experienciar a ação e o mundo da ação, é sempre uma questão 

de convenção. Ele persiste ao ser constantemente reinventado sob a forma de 

contextos convencionais. Mas o meio pelo qual esse ponto de vista é estendido e 

reinventado é aquele da diferenciação e particularização em termos de contextos não 

convencionalizados [...]. É uma invenção que constantemente recria sua orientação, 

e uma orientação que continuamente propicia sua própria reinvenção. Identificando 
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a orientação com a consistência compartilhada das associações convencionais e a 

invenção com a contradição impositiva dos contrastes diferenciantes, podemos 

concluir que a necessária interação e interdependência entre elas é a necessidade 

mais urgente e poderosa da cultura humana [a dialética]. A necessidade da invenção 

é dada pela convenção cultural e a necessidade da convenção cultural é dada pela 

invenção. Inventamos para sustentar e restaurar nossa orientação convencional; 

aderimos a essa orientação para efetivar o poder e os ganhos que a invenção nos traz. 

(WAGNER, 2010, p. 95-96, grifo do autor). 

Como esclarecido no decorrer do trabalho, a primeira estratégia que identifica a conduta 

alternativa é a afirmação das liberdades individuais – das autonomias – em contraste à 

autoridade normativa do mundo ocidental. Para Weber (1987, p. 57) a autoridade se 

valida no sentido de modelar o curso da ação. Logo, no momento em que o alternativo 

abre mão do modelo babilônico do curso da ação (convenções ocidentais), assegura a 

autoridade de sua agência no universo e assim, assume conscientemente a invenção de 

suas ações.  

Nas linhas do pensamento de Roy Wagner (2010), toda criação humana precipita uma 

convenção, pois é da convenção que nasce a possibilidade de relação humana, relação 

entre contextos individuados, não-convencionais. Nisso o buscador de alternativas entra 

num impasse, pois a única convenção que conhece (a cultura ocidental urbana e 

capitalista) é a que tem interesse em negar como pressuposto de sua ação. Daí relaciono 

a necessidade da consciência alternativa em afirmar uma Nova Era.  

É apenas numa mudança radical de compreensão da realidade – o que a sabedoria 

mística da Nova Era representou com “profundas alterações para os homens em sua 

maneira de pensar, sentir, agir e relacionar-se uns com os outros, com a natureza e com a 

esfera do sobrenatural” (MAGNANI, 2000, p. 10) – que a consciência alternativa 

encontra terreno fértil para a proliferação das liberdades e sentimentos.  

Logo, o ideal de “paz e amor” de uma Nova Era mundial é a convenção (a regra, a direção 

moral) por detrás da liberdade da ação de uma consciência alternativa. E, por 

conseguinte, a ação alternativa reinventa a Nova Era em sua operação. 

Faz-se necessário a uma ideologia que privilegia as liberdades pessoais e sentimentos não 

só a mudança dos conceitos de moralidade como, também, a mudança da própria fonte 

de moralidade. A consciência alternativa afirma a autoridade para cada uma das 
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personalidades pois compreende que, na unicidade com o universo, o indivíduo em si é 

sagrado. Assim, cabe à responsabilidade individual de cada um o direcionamento da 

conduta, portanto, os valores operados – a moralidade das ações – são intrínsecos às 

individualidades.  

É esse o mundo Alternativo da humanidade imanente, no qual há a certeza 

convencional de que a causalidade última das coisas é constituída em termos da ordem 

convencional particular (e necessariamente inata) da pessoa (WAGNER, 2010, p. 143).  

“Muitas coisas estão sendo mexidas, muita podridão tá aparecendo porque tem muita 

luz sendo jogada na gente. Seres divinos estão mandando muita luz pra gente agora. 

E os seres divinos que habitam dentro de nós também estamos fazendo isso. No 

momento que a gente aceita a nossa missão, no momento em que a gente aceita olhar 

no olho do outro a gente tá aceitando que a gente tá fazendo isso aqui: a gente tá 

conversando e a gente tá emanando luz. E essa é a Nova Era” (Maria, 2017).  

Os personagens da consciência alternativa empreendem assim uma cultura cujo controle 

é a criação legítima (controle não-convencional) e, por isso, compreendem a compulsão 

coletiva como sua “alma” (WAGNER, 2010, p. 92). O coletivo inclui todo o 

entendimento comum da vida social do homem, identificado como uma tendência inata 

no homem e no universo circundante (p.150). 

O conhecimento participa da “essência imanente de todas as coisas” (p. 143) e como 

pertence também a essa essência todas as individualidades afirmadas, sucede que o 

reconhecimento da liberdade alheia é fonte de conhecimento ao indivíduo. Confirma-

se, teoricamente, a categoria alternativa de biodiversidade humana: a aceitação da 

autonomia alheia numa troca de saberes que visa acrescer o todo de fraternidade e 

reconhecimento.  

A potência da criação pessoal é acrescentada pelo reconhecimento do outro, 

possibilitando com isso um maior conhecimento de si. Logo, a operação de uma conduta 

divina – de efetiva criação da realidade – se fortalece na ação que visa uma crescente 

harmonia e fraternidade entre os seres:  

“No meu caso, eu tentei criar, para mim, esse tipo de espaço, é aqui que eu me sinto 

bem, então ‘por quê?’, ai já começa uma porção de outras coisas que você vai 

completando, é como se tivesse autoesculpindo, né. Eu que fiz belas artes né, tá 

fazendo uma escultura, tira um pouco aqui e lá. Né, vai evoluindo e poder contribuir 

pra essa coisa que seria uma Nova Era de muito mais prazer para todos, se não não 

faz sentido” (Dona Jurema, 2017). 
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Na constante recriação de sua realidade por intermédio da conexão com diferentes formas 

de criação (correspondentes às ações diretas e personalizadas), os personagens da 

consciência alternativa empreendem uma busca em comum por uma humanidade mais 

feliz, baseada no princípio de “paz e amor” e ecologia. Na atitude de constante recriação, 

também “incorporam” a dialética presente no universo e, com isso, se empoderam da 

possibilidade de felicidade.   

“Eu acho que a felicidade é conseguir... estar bem. Dentro, dentro de todo o quadro... 

que tá acontecendo. É conseguir enxergar a luz assim. Acho que é conseguir ver 

que... que tudo que tá na natureza é feito de amor. Que tudo que.. que tem de mim, 

que pode passar pros outros, deve ser amor, deve ser luz, deve ser gratidão, deve ser 

coisas boas. E o que eu devo oferecer pros outros, e sem esperar que... os outros só 

queiram me dar isso também, mas que eu possa receber, mesmo quando alguém me 

enfrenta ou movimenta algo muito forte dentro de mim que tem vontade de pegar e 

jogar, ser violenta, ou tentar... hm, voltar com, com padrões assim de 

comportamentos que, que são as coisas que nos intoxicam na verdade. É conseguir, 

minimamente respirar, voltar para si, e depois de um tempo conseguir, mesmo com 

essas situações, transmutar isso e conseguir entrar num estado de glória, num estado 

de... de aceitação, de felicidade. De viver o agora, assim, porque se a gente parar pra 

olhar exatamente o agora, sem toda a carga de ansiedade, de preocupação, de mil 

coisas, prazos e coisas que a gente tem pra fazer, e olhar em volta da gente, a gente 

vai ver... o pôr-do-sol nas montanhas. Também porque esse lugar é lindo demais, é 

incrível então... é muito lindo, são muitas bênçãos. Se a gente não conseguir enxergar 

que a gente tá completamente abençoado, que tipo tudo que tá na nossa volta é 

abundância, a gente não vai conseguir receber” (Maria, 2017). 

Para Wagner (2010, p.194), a cultura ocidental urbana e capitalista – em sua constante 

motivação de racionalizar as criações a modo de adequá-las à linearidade suposta do 

universo – usa a dialética em lugar de incorporá-la à própria dinâmica social: 

Uma tradição cultural que medeia a dialética por meio das relações e expressões 

coletivizantes aprende a criar e a compreender um mundo fundamentalmente 

dialético em termos lineares e racionais. Ela constrói um mundo ideológico a partir 

de conexões causais de “mão única”, denegando e desenfatizando os aspectos 

contraditórios, paradoxais e recíprocos do pensamento e da cultura humanos. 

(WAGNER, 2010, P. 193). 

Com isso, a cultura “babilônica” impede que as idiossincrasias sejam legítimas quando 

estas imprimem uma conduta diferente do mundo racional. Situação não rara no mundo 

empírico, pois pertence ao ser humano as emoções e intuições, o seu contexto interno e 

subjetivo. Quer dizer que, numa cultura de conduta ocidental urbana e capitalista, “a 

diferenciação e a contradição são racionalizadas e ‘inseridas no sistema’ como ‘meios’ 
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para um ‘fim’ único, monolítico – uma vida melhor, um governo mais democrático, uma 

espécie humana mais forte e assim por diante” (WAGNER, 2010, P. 194), alimentando 

um pensamento hierárquico e enfraquecendo, assim, as possibilidades de equilíbrio.  

Diferente do mundo ocidental urbano e capitalista, o mundo da consciência alternativa, 

liberta o homem dos controles externos por meio de uma maior atenção aos monopólios 

internos. Reconhece as emoções e, consequentemente, as idiossincrasias humanas, 

quebrando com as dualidades razão/emoção, externo/interno, na crença ecológica de 

completude do universo. Em prol das liberdades individuais aceita as infinitas 

possibilidades de ação. Dessa forma liberta-se dos julgamentos hierárquicos de um 

pensamento linear e delega a vivência da felicidade ao conhecimento crescente de um 

todo imanente.  

As sementes, para meus interlocutores, são as ideias particulares baseadas nos valores de 

paz e amor. As biodiversidades nada mais são do que o florescimento e troca dessas 

sementes entre os indivíduos. Dessas trocas, libertas de julgamentos hierárquicos, emana 

o conhecimento crescente da totalidade, importante à experiência da felicidade por recriar 

constantemente a realidade, conservando o equilíbrio de sua dinâmica dialética.  

“Estou distribuindo sementes e buscando sempre atualizá-las. Cuido, vejo a árvore 

crescer, dar flores, frutos, e sou feliz como quem planta um jardim. Essa seria a 

essência da felicidade que não é a única, pois as possibilidades são infinitas. Têm 

opções para todos” (Dona Jurema, 2017). 
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