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O SEGREDO E O SAGRADO*

A temática da pós-modernidade, no âmbito das ciências sociais, tem no
CEAQ – Centre D’Etudes de L’Actuel et du Quotidien, Paris V, Sorbonne, dirigido
pelo Professor Michel Maffesoli, uma instituição voltada para o intercâmbio
e – a pesquisa que dão continuidade e aprofundamento a renovação contida
neste novo campo do discurso acadêmico com seus característicos
desdobramentos.

Dentre as atividades desenvolvidas no decorrer deste ano, sobressai o
colóquio sobre Roger Caillois.

O colóquio se constituiu numa espécie de tributo dos filósofos e cientistas
da pós-modernidade à um intelectual que foi precursor do uso de noções e
categorias que marcam essa problemática do pensamento social atualmente
na França e em outros países.

Diversos participantes abordaram distintos aspectos do significado da
obra de Caillois, dando no final uma idéia bastante expressiva da totalidade
de seu pensamento e a dimensão de sua projeção na atualidade o que
procuramos relatar resumidamente.

Caillois, quando tinha seus vinte e poucos anos, esteve presente no
surgimento do movimento surrealista, cujo impacto estético e cultural foi
marcante na Europa e em outros continentes. Foi neste contexto que participou
como um dos fundadores da Sociedade Secreta College de Sociologie, juntamente
com C. Bataille. Esta Sociedade que existiu por volta de 1937 e 1939,
procurava em última instância propiciar e sentir a potência do sagrado que
emerge da fusão do indivíduo na natureza, através da dimensão cosmogônica
ou da intuição cosmogônica que é uma virtude Dionisíaca.

Através do segredo do ritual, se ligam e se constituem os vínculos
comunitários, e é neste ponto nodal que se baseia a sociologia do sagrado que

*Artigo publicado, em 1991, pelo Caderno Cultural do Jornal A Tarde.
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caracteriza a obra desses autores, que convém sublinhar, foram influenciados
pelos contatos existentes na modernidade com as formas sociais da tradição
negro-africana.

Com a eclosão da segunda guerra mundial, o College de Sociologie cessa
de existir. Caillois se retira para a América do Sul, precisamente para a
Argentina.

Seu retorno à França, no pós-guerra, se dá num contexto em que a
inteligência elabora diversos humanismos, todos eles embricados no terreno
sociológico característico da modernidade, isto é, nos limites da
“racionalidade” e da produtividade, seja o personalismo, o existencialismo, o
marxismo, etc.

Neste contexto, não há lugar para uma problemática que aponta para
uma concepção mágica da história.

Por outro lado, foi esta concepção uma das poucas capazes de avaliar
corretamente o fenômeno do nazismo e do hitlerismo, ressaltando o significado
das dimensões do sagrado, do ritual e do lúdico na performance política de
um líder carismático, sua eficácia na condução das massas, o que era
completamente minimizado pelo pensamento social que procurava esvaziar
a presença do sagrado no âmbito das relações sociais.

Caillois percebeu esta ação de esvaziamento apontando para a produção
cinematográfica norte-americana, em que diversos filmes apresentam cenas
do morto diante de um juízo final em que o julgamento se processava da
mesma forma que uma avaliação burocrático-empresarial.

O mistério e o maravilhoso são aspectos da vida social ressaltados por
Caillois para marcar as raízes profundas da existência coletiva, o que gera um
voltar-se voluntário para o aspecto transcedente da potência social.

Convém insistir que se a América do Norte aparecia como algo distante
para a produção intelectual francesa de então, mais ainda a América do Sul,
que influenciava com suas formas de existência social as concepções da
sociologia do sagrado constituída através dos ensaios precursores de Caillois.

A falta de repercurssão do pensamento de Caillois também deveu-se a
forma de divulgação, isto é, através de ensaios e não de livros, ou grandes
livros o que geravam argumentos depreciativos à sua projeção,

– “Porque nos convencermos que quando estamos despertos não estamos
sonhando?”

Para Caillois, o imaginário, o sobrenatural, não é apavorante nem
espantoso, ele faz parte das coisas do mundo cotidiano, e mesmo, dá ordem e
sentido.

No momento que o pensamento europeu moderno primava pela lavagem
do sagrado, eis que o sagrado está presente em tudo e, sobretudo, no contexto
da guerra.
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A guerra que engloba o sagrado, o jogo, o fantástico. O jogo carnavalesco
da guerra, caça-caçador, o medo e a coragem frente à morte, à sedução da
vertigem, do desfazer-se, contradições inerentes ao existir. Não há civilização
sem jogo, esta dramatização da tensão de ter ou não ter medo. Essa pontuação
ritual do jogo aproximado do sagrado. O tocar ou não tocar o objeto sagrado,
ação constituinte do mecanismo de purificação.

Distintamente de Bataille, porém, para Caillois o jogo é diferente do
sagrado. O conteúdo marca a distinção, e a transcendência do sagrado se
caracteriza pelo seu conteúdo.

Todavia, essa distinção não deixa de conferir um papel de importância
ao jogo no que se refere as relações que estabelece na dinâmica social. Caillois
sublinhou que o lúdico é elemento estruturador das relações sociais cotidianas.
O lúdico expressa aspectos da libido, da potência social, e exatamente por
que lhe é dado pouca importância, por que é visto como insignificante, que
pode tecer cotidianamente o laço social.

O lúdico é o enfrentamento do trágico, do cumprimento do destino, é
uma forma homeopática de lidar com o destino, isto é, com uma dimensão da
morte. O jogo atravessa a vida social e a caracteriza como teatro mundi do
cotidiano.

Porém, sem dúvida, é o lugar do segredo e do sagrado, na constituição
dos vínculos sociais, que marca a significação da obra de Caillois e sua projeção
na atualidade da sociologia da pós-modernidade.
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