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Toda linha é eixo de um universo. 

Novalis 

 

As trajetórias da pesquisa 

O objetivo da nossa pesquisa é retornar à década de vinte, com outras releituras, analisar os 

chamados registros da solidão, dentro de uma perspectiva histórica, trabalhando a 

interdisciplinaridade.  Com isso, procuramos articular a pesquisa de fontes com as reflexões 

teóricas, estimulando uma trilha que estamos seguindo de lidar com novos objetos de estudo e 

muitas incertezas, num período histórico que revela parte expressiva das ambigüidades dos 

turbulentos tempos modernos da cidade do Recife. O pesquisa se insere, no território da Nova 

História, retomando problemáticas formuladas, primeiramente,  pela Escola dos Annales . O 

indivíduo é uma construção social, mesmo quando se destaca o privado e a intimidade. O eu, 

mesmo na perspectiva psicanalítica, insere-se na história, nos seus espaços e tempos que definem 

os caminhos da subjetividade. A história não é um circuito de mudanças progressivas. É preciso 

olhar as permanências, a complexidade da relação do antigo com o moderno, as ansiedades trazidas 

pela secularização da cultura, as múltiplas temporalidades.  

 As reflexões de santo Agostinho, n’ As Confissões, são exemplares nessa perspectiva de pensar o 

presente como tempo de síntese. Os registros históricos crescentes das sociedades contemporâneas 

mostram que o aumento da população e a proximidade física da pessoas não levaram, 

necessariamente, ao crescimento de práticas de solidariedade. A solidão está presente de maneira 

avassaladora.  Conhecer essa construção histórica, que acelera a competição e incentiva práticas 

narcisistas  faz parte das preocupações da contemporaneidade.  Quando Agostinho afirma que há 

um presente das coisas presentes , um presente das coisas passadas, um presente das coisas futuras, 

ele faz uma elaboração magistral sobre a complexidade da dimensão dos tempos históricos. 

 Nos caminhos de Narciso e da solidão 

A imagem de Narciso se autocontemplando é de uma síntese densa e definitiva. Ela nos alerta para 

muitas questões. A lembrança de Narciso poderia ser substituída por outras também da cultura 

grega e de suas explicações para o ser humano. A mitologia busca uma interpretação para o mundo 

e desafia temporalidades. A sociedade atual naufraga num narcisismo profundo quase paralisante, 

com um outro conteúdo, envolvida pelos dilemas  do valor de troca. Tudo isso é resultado de uma 

1 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

complexa construção histórica que representa a montagem da modernidade e as lutas culturais pela 

hegemonia.  

 Na trajetória dessa construção, Narciso foi mudando seus espelhos, sua solidão vivenciada de 

muitas formas, encoberta, muitas vezes, pelos ruídos dissonantes das multidões. Por mais que 

Narciso se encontre perdido no seu deslumbrado refúgio, não se deve esquecer que as suas 

fantasias são construções que passam pelo imaginário social. A retomada de Narciso é exemplar. 

Poderíamos também relembrar a elaboração psicanalítica freudiana que se constitui uma de suas 

obras básicas, A Interpretação do Sonho. A relação entre sonho e desejo, real e fantasia, são 

temas que interligam dimensões antes consideradas secundárias ou insignificantes. Com isso se 

quebra o olhar que separa e não distingue os objetos do conhecimento. Entre o real e a fantasia há 

mais identidades do que se pensa. Eles se complementam As reflexões de Cornelius Castoriadis, no 

seu livro A Instituição Imaginária da Sociedade, enriquecem e dão substância a uma forma de 

analisar a história, com ênfase na compreensão da sua singularidade e fugindo das simplificações 

positivistas. Estruturando seu pensamento numa crítica ao marxismo e ao pensamento que consagra 

uma lógica identitária e conjuntista, Castoriadis entende a história como uma construção  e o 

imaginário como “criação incessante e essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) 

de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de alguma 

coisa”(.Instituição Imaginária da Sociedade.1982 : 13).  

 Dentro da perspectiva de Castoriadis não existe nada que preceda lógica ou temporalmente a 

instituição histórica da sociedade. “Toda sociedade existe instituindo o mundo como seu mundo, ou 

seu mundo como mundo, e instituindo-se como parte deste mundo. Desta instituição , do mundo e 

da sociedade, pela sociedade, a instituição do tempo é sempre componente essencial”( idem:222). 

O mundo humano é o mundo das múltiplas significações e a modernidade é  uma criação social e 

histórica, instituindo um imaginário com suas significações onde habitam as mais diversas 

representações, tendo como suporte a relação dinâmica do novo com o velho.  

 A construção da modernidade é marcada pela busca da autonomia que  tem sua história 

relacionada com os gregos e sua instituição política. O mundo moderno, politicamente, liga-se com 

os tempos da democracia grega e com a possibilidade de pensar a história como lugar da produção 

das utopias de liberdade e igualdade. “A autonomia assume aqui o sentido de uma auto-instituição 

da sociedade, auto- instituição que a partir de agora será mais ou menos explícita: sabemos que 

nós fazemos as leis, somos portanto responsáveis por elas e por isso temos constantemente que nos 

perguntar: por que esta lei e não outra” (As Encruzilhadas do Labirinto (II).1987:242). É assim 

que entendemos a questão da modernidade, onde os homens assumem a autoria da construção da 

sua história, num amplo e radical processo de secularização da cultura 
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 A sociedade  moderna tem seu sistema de interpretação do mundo, sua maneira de contar sua 

história e de estabelecer suas memórias. Nomear o imaginário significa busca narrativas e 

explicações históricas que não se esgotam apenas num olhar  sobre o real ou o racional. Cada 

registro da cultura é um registro da história. O interesse em analisar as representações sobre a 

solidão está dentro de uma perspectiva histórica que não estabelece hierarquias, nem tampouco 

determinantes em última instância. A solidão, ou outros sentimentos, pode ser pensada 

historicamente, pois o eu é também uma construção social. Mais recentemente, Jurandir Freire 

Costa fez uma pesquisa sobre a questão do amor na contemporaneidade, aproximando os campos 

de saber da história com o da psicanálise. Uma das conclusões de Freire é de fundamental 

importância para os caminhos que estamos construindo. Diz ele que “O amor é uma crença 

emocional e, como toda crença, pode ser mantida, alterada, dispensada, trocada, melhorada, 

piorada ou abolida. O amor foi inventado como o  fogo, a roda, o casamento, a medicina, o 

fabrico do pão, a arte erótica chinesa, o computador, o cuidado com o próximo, as heresias, a 

democracia, o nazismo, os deuses e as diversas imagens do universo”(Sem fraude, nem 

favor.1998:p.12). Com isso Freire quebra mitos e historiciza a questão.          

 Outro ensaísta , Octavio Paz,  analisa a história dos mexicanos partindo da solidão do homem 

moderno. A solidão ganha, para Paz, uma dimensão universal com a hegemonia do projeto de 

modernidade. Ela  aprofunda, na modernidade, sua dimensão labiríntica. O livro El Laberinto de 

la Soledad de Paz tornou-se uma referência para se pensar a relação cultura, identidade e história. 

No apêndice do seu ensaio, Octavio Paz faz uma ampla reflexão sobre os significados da solidão: 

     “La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mesmo, separado 

de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres , en algún momento de sú 

vida, se sienten solos; y más: todos los hombres estan solos. Vivir, es separarnos del que fuimos 

para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es ele fondo último de 

la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de 

outro. Su naturaleza - si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que, 

precisamente, se há inventado a sí mismo al decirle ‘no’ a la naturaleza - consiste en un aspirar a 

realizarse en outro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por es cada vez que se siente 

a sí mismo como carencia de outro, com soledad”( El Laberinto de la Soledad.1992: p.175) 

 Paz traz também a questão da solidão para o mundo da cultura, envolvendo o individual com o 

coletivo, promovendo um diálogo entre mudança e permanência. A solidão faz parte da condição 

humana e é uma atitude de estranhamento diante das coisas do mundo, mas não necessariamente 

um ato de desistência ou de finalização da história. A solidão é fundante. Por mais que nos 

ausentemos do mundo, o nosso eu não existe sem o outro, ele se constrói numa relação. Como 

Narciso, precisamos de espelhos. Se a solidão é constituinte do humano, a maneira de vivê-la é 
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histórica. A solidão do mundo pós-moderno está muito distante da solidão do homem religioso 

medieval ou mesmo dos românticos do século XIX. Elas são diferentes, mas têm seus pontos 

comuns  

A temática da solidão estimula o diálogo da história com outros campos do saber. Na literatura, há 

uma imensa produção que segue inclusive a tradição do romantismo, das aventuras do eu diante das 

rápidas mudanças trazidas pela modernização da sociedade ou que aprofunda as descobertas 

trazidas pela psicanálise. A perplexidade, diante das múltiplas novidades,  produz  angústias, traduz 

sentimentos  comuns que inspiram a literatura . São muito conhecidos os textos e poemas de 

Charles Baudelaire que apontavam os vazios de vida nas cidades que se modernizam, no seu caso 

específico Paris. Proust escreve , com uma singularidade incrível, sua aventura em busca dos 

tempos da memória, num entrelaçamento das lembranças com os esquecimentos, num jogo de 

espelhos surpreendente. Mais recentemente, obras como Cem anos de solidão de Gabriel Garcia 

Marquez e A invenção da solidão de Paul Auster deram uma densidade formal e estética ao tema 

dentro dos campos literários da  contemporaneidade. 

 Na psicanálise, desde as  primeiras formulações freudianas, a questão do desamparo é marcante, 

como base da condição humana. Solidão e desamparo são figuras do cotidiano da modernidade . 

Na relação entre os conteúdos do desamparo e da solidão, saliente-se que o tema do desamparo é 

específico da psicanálise e importante para compreender a inserção do eu no mundo e seus traumas. 

A chamada sensação de desamparo é constituinte da psiquê e tema de amplas análise de Freud, 

segundo Laplanche e Pontalis no  Vocabulário da Psicanálise, onde não consta nenhuma 

referência específica ao conceito  de solidão. A situação de solidão, na nossa visão histórica, 

registra atitudes, desejos que respondem às questões de determinado contexto,  registros que 

dialogam com a repetição e mudança.  

Nossa trilha tem forte  relação com os caminhos traçados por Peter Gay ( O Coração 

Desvelado:1999) na sua leitura histórica da época vitoriana. Para o historiador  o que tem 

relevância são “os desejos imperiosos do indivíduo  (que) conflitam habitualmente com as 

demandas da vida moderna” (1999:18). Peter Gay escreveu cinco volumes na perspectiva de 

investigar as chamadas experiências burguesas na Inglaterra do século XIX. As mudanças não se 

davam apenas no território do visível. Segundo Gay, “ A preocupação do século XIX, com o eu, era 

intensa, chegava à neurose. Simultaneamente com sua campanha mais prolongada, visando à 

conquista do mundo, os burgueses se deliciavam, e talvez mais ainda se angustiavam, com a 

introspecção” (1999:11). Havia uma redefinicão da sensibilidade, toda uma mobilização, no campo 

da cultura, na instituição de novos hábitos. Com assinala ainda Peter Gay “ os retratos históricos 

que se mantêm no nível da experiência manifesta, sem explorar os recôncavos da mente, deixam de 
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captar muita coisa”(1999: 18-19). A proposta é dar visibilidade a temas, antes considerados 

estranho ao ofício do historiador, mas não estranho a experiência histórica da sociedade. 

 

Notas de pesquisa 

Iniciada em agosto de 2002, a pesquisa tem privilegiado as fontes imprensas, jornal e revista. A 

revista A Pilhéria vem sendo lida e fichada, pelo seu conteúdo marcado pela diversidade de 

informações que dão conta inclusive da formação de novos hábitos e das reações da sociedade.Com 

relação ao jornais, estamos fazendo a leitura do Jornal do Commércio. A pesquisa com a 

participação de bolsistas de iniciação científica. 

Os registros da pesquisa evidenciam, até agora, a quase inexistência de sinais que coloquem o tema 

da solidão como foco dos debates da época. O que se registra, com mais freqüência, são as 

perplexidades diante das mudanças trazidas pela modernização. A relação do antigo com o 

moderno, o medo da perda das tradições ou mesmo a pressa em adotar as inovações técnicas estão 

presentes na imprensa. 

Os registros assinalam que as mudanças demandam outras sociabilidades. A busca de caminhos 

para enfrentar as redefinições nos costumes está presente. A comunicação entre as pessoas ganha 

outra dimensão. A vida pública torna-se motivo de reflexão e, ao mesmo, passa a ser vivida com 

uma intensidade que assusta, pois é acompanhada pela quebra de tradições e referências. Uma 

observação de um colunista d’ A Pilhéria sintetiza bem o momento: “ O Recife vai progredindo 

admiravelmente(...) A evolução vai desdobrando em todas as suas modalidades, na transfiguração 

da cidade, na mudança das escolas literárias, no caráter dos homens, nas lutas políticas, nas artes, 

nas danças, na indumentária, nos costumes” (11-10-1924) 

Diante das dificuldade de obter os registros de solidão estamos privilegiando também matérias que 

trabalhem a questão da afetividade e suas mudanças. É interessante assinalar os variados casos de 

suicídio que ganham espaço na página do jornal. Os dramas amorosos violentos terminam por se 

tornarem notícias polícias, valem pela impressão que causam dentro da ordem dos chamados 

crimes. Parecem fatalidades que, sempre, farão parte da condição humana, embora, em alguns 

casos, fique claro que são registros de resistência e decepção diante das exigências de um tempo de 

incertezas. 

 

 

 


