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“Salve Rainha, mãe da Igreja 

nossa Mãe, 

aqui estão os filhos teus a suplicar, 

o teu olhar a derramar imensa paz, 

em nossas almas de cristãos a te amar. 

O mundo inteiro confiante em teu amor, 

Não temerá correr o risco nesta vida, 

se Tu escutar a nossa voz, 

Nós sentiremos um grande amor 

crescendo em nós.” 
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RRREEESSSUUUMMMOOO   

 

 

O presente trabalho estudou o imaginário que envolve o Morro da Conceição, 

área localizado na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS Casa Amarela), 

Região Político-Administrativa Três (RPA – 3) do Recife (lei 16.176/96), e a 

influência que exerceu a partir de sua ocupação. 

 

O Morro da Conceição, um antigo sítio de combate a Pernambuco, durante a 

invasão dos holandeses, que até 1904 era visto apenas como um alto que 

abrigava uma mata e de onde se tinha uma bela vista, começa a sua ocupação 

após a chegada da Imagem de Nossa Senhora da Conceição, por iniciativa da 

Igreja Católica. 

 

Ao longo dos anos e com a intensificação das lutas pelas “terras de ninguém”, 

pois assim era como seus moradores denominavam o chão, o Morro passa a 

agregar novos significados, além do religioso, e a ser conhecido como símbolo 

de um povo de lutas e conquistas sociais. 

 

O Morro da Conceição com seu passado de lutas reuniu, em um mesmo sítio, 

pessoas que tinham algo em comum e, por este mesmo motivo, conseguiram 

permanecer na terra até os dias atuais. 

 

Como a história de todo lugar está diretamente ligada ao homem, pois é para 

ele que são criados os espaços, é imprescindível estudar o que este homem 

almeja, para um melhor planejamento de seus espaços. Esta constitui a 

verdadeira importância que vimos no tema – o homem. 
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AAABBBSSSTTTRRRAAACCCTTT   

 

 

The present essay studied the popular imaginary about the “Morro da 

Conceição” and its influence on the ground occupation. 

 

The “Morro da Conceição” is located in a Special Social Interest Zone (ZEIS 

Casa Amarela), and in the Third Political/Administrative Region of Recife (RPA 

– 3), according with the law 16.176/96. 

 

The “Morro da Conceição” was an ancient battlefield of the Dutch War invasion. 

Until 1904, it was a hill covered by tropical forest from where one could have a 

beautiful view of the city. 

 

The beginning of its popular occupation is marked by the construction of “Our 

Lady Conception Image,” an initiative of the Roman Catholic Church. 

 

After some years and with the intensification of the fights for the “no man’s 

land,” as the place used to be called, the “Morro da Conceição” achieved new 

meanings and started to be known not only for its religiosity, but also as a 

symbol of popular struggle and social achievements. 

 

The “Morro da Conceição” with its past of conflicts has united many people with 

the same objective. This explains why they are still living there nowadays. 

 

The history of all places are directly conected to man because the spaces are 

created to prize him, therefore it is very important to study what man desires to 

plan better its future space. This is the true importance that we have seen about 

the theme – the man. 
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IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO   

 

 
“O homem é esta noite, este nada vazio que contém tudo em sua simplicidade, uma riqueza 

com um número infinito de representações, de imagens, nenhuma das quais surge 

precisamente a seu espírito ou que não estão sempre presentes. É à noite, a interioridade da 

natureza que aqui existe o Si puro. Em representações fantásticas é noite em volta; aqui surge 

então uma cabeça ensangüentada, lá um outro rosto branco; e desaparecem também 

bruscamente. É esta noite que percebemos quando olhamos um homem nos olhos: uma noite 

que se torna terrível; é a noite do mundo que então nos encara. O poder de tirar desta noite as 

imagens, ou de aí abandoná-las (é isso) o fato de colocar-se a si próprio, a consciência interior, 

a ação, a cisão”. 

HEGEL 

 

 

OOO   TTTEEEMMMAAA   

 

O mundo contemporâneo ocidental, orientado pela lógica racional, tem 

relegado a segundo plano os aspectos emocionais e intuitivos do homem, 

levando-o a uma quase total incapacidade de penetrar no seu mundo interior e 

em sua alma. 

 

Atualmente, a maioria das pessoas considera que os fatos da realidade só 

podem ser tratados a partir de conceituações literais. O advento do 

cientificismo e do pensamento cartesiano instaura uma verdadeira iconoclastia, 

onde são rejeitados todos e quaisquer pensamentos indiretos, as sensações e 

a imaginação, quando se pretende que o signo prevaleça sobre o símbolo. 

 

A excessiva valorização da razão e do mundo exterior, em oposição às 

faculdades intuitivas e emocionais do homem, tem prejudicado, desta forma, 

seu desenvolvimento ligado aos métodos conscientes de orientação referentes 

a seu lado psíquico interior e, assim, à convivência com o mundo simbólico que 

o rodeia. 
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Os primitivos, a sua época, agiam guiados mais pelos instintos do que o 

homem atual, o homem racional. Porém, com o processo da civilização, foram 

separando, gradativamente, a consciência das camadas instintivas mais 

profundas da psique, provocando, desta forma, um atraso a seu 

desenvolvimento psíquico. Apesar do desenrolar de todo este processo, o lado 

instintivo do homem não se perdeu. Ele apenas permaneceu no inconsciente, 

manifestando-se através dos símbolos e imagens, reflexo de sua existência. 

 

O simbólico se encontra presente no dia-a-dia do homem, em tudo que realiza 

e participa. Ele não pode viver fora de um mundo onde tudo conduz a 

determinado símbolo. Assim o afirma o filósofo Cornelius Castoriadis quando 

diz que 

 
“Tudo que se nos apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente 

entrelaçado com o Simbólico. Não que se esgote nele. Os atos reais, individuais ou 

coletivos – o trabalho, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade – os inumeráveis 

produtos materiais sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, 

não são (nem sempre, não diretamente) símbolos. Mas uns e outros são impossíveis 

fora de uma rede simbólica.” 1 

 

O presente trabalho considera então, a partir das reflexões anteriores, que o 

propósito da construção de uma cidade, assim como de qualquer outro lugar 

em que haja a participação humana, é algo instintivo a sua natureza, pela sua 

própria condição de animal social e, sobretudo, de animal simbólico2, povoado 

de incontáveis mistérios a serem descobertos. Assim, cada ser humano 

coopera tanto voluntária como involuntariamente com suas características 

pessoais, sua cultura, aspirações, neuroses, desejos, etc., conscientes e 

inconscientes, para a formação de um lugar, deixando nele marcas de seu ser. 

 

 

 
                                                                 
1 Castoriadis, (1986), pág. 142. 
2 Cassirer sugere que o homem pode ser definido mais como animal symbolicum do que como 
animal rationale, pois “O traço distintivo da vida humana é que o homem vive em outra 
dimensão da realidade, utilizando, na sua adaptação do mundo interior ao mundo exterior, um 
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PPPOOORRR   QQQUUUEEE   OOO   MMMOOORRRRRROOO   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   ???   

 

De acordo com o pensamento de Gilbert Durand, o papel profundo do símbolo  

 
“... é a confirmação de um sentido para uma liberdade pessoal” 3. 

 

Com esta afirmação, quer explicar que a força poética de um símbolo define 

melhor a liberdade humana do que qualquer especulação filosófica. Enquanto 

esta última vê a liberdade como uma escolha objetiva, na experiência do 

símbolo, a liberdade é criadora de um sentido. 

 
“ ... ela é poética de uma transcendência no seio do assunto mais objetivo, mais 

engajado no evento concreto. Ela é o motor da simbólica. Ela é a asa do Anjo.”4 

 

O símbolo Morro da Conceição aconteceu espontânea e livremente entre as 

pessoas, pois como símbolo verdadeiro que é, não foi criado artificialmente ou 

instituído. Ele aconteceu porque já existia na população um motivo – o 

arquétipo da Grande Mãe, cujo significado não pode ser apreendido pelo 

pensamento direto. A imagem de um lugar se apresenta através de seus 

símbolos, representações que transmitem um sentido concreto, revelando 

sempre, qualquer que seja o contexto, a unidade fundamental de diferentes 

zonas do real. 

 

No Morro da Conceição, observa-se uma situação específica, caracterizada 

pela mistura de dois elementos fortes - o social e o religioso. O último atinge 

seu ápice durante a festa de Nossa Senhora da Conceição em 8 de dezembro, 

quando se assiste a verdadeiras demonstrações de fé. E o social é observado 

na luta diária da população pela sobrevivência, como também, pelo seu 

passado de lutas, que, através das organizações populares, muitas delas 

originadas nos trabalhos da Igreja, guiadas pelos ideais da Teologia da 

                                                                                                                                                                                              
sistema efeitor de uma qualidade que não se acha em outros animais. É o acesso simbólico ao 
universo. ” Cassirer in Augras. (1980), pág. 10. 
3 Durand. (1995). Pág. 37. 
4 Durand. (1995). Pág. 37. 
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Libertação dos religiosos locais, venceram muitas batalhas, entre elas, o direito 

de ocupar e permanecer na terra. 

 

Não é o sentido específico do habitar, do comercializar ou das crenças que irá 

construir a imagem do Morro da Conceição, mas sim o seu conjunto que, 

apoiado por uma força maior, une, orienta, guia e liberta as pessoas, 

apontando para um significado invisível. 

 

Desta forma, não é ao acaso que se escolhe o tema de um trabalho, mesmo 

que, à primeira vista, pareça, até mesmo para a própria pessoa. 

 

A realidade dos menos favorecidos economicamente é um tema muito debatido 

nos dias atuais e do qual muitos tiram proveito, mas de verdade, a poucos 

parece tocar. Se o escolhi, não foi ao acaso. Assim o confirmou o fenômeno da 

sincronicidade5, quando certo dia, por ocasião do curso de especialização do 

CECI6, troquei idéias com determinado professor, sobre qual tema escolher. 

Ele me disse que eu já sabia qual seria. Ele tinha razão. Interroguei-me na hora 

e comentei que poderia ser qualquer um, exceto os relacionados às 

populações de baixa renda. Foi aí que me denunciei. Não adianta seguirmos 

contra o nosso destino e nossa vocação. Ela fala mais alto. É uma força interior 

que nos comove e nos põe em movimento. 

 

 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO   GGGEEERRRAAALLL   

 

A partir de um ângulo de visão diferenciado, o da Psicologia Analítica, 

objetivou-se a compreensão de como, a partir da simples determinação da 

Igreja Católica – a construção de um monumento dedicado à Imaculada 

                                                                 
5 Segundo Jung, a sincronicidade é um “princípio de conexão acausal”. Isto pode ser traduzido 
por “coincidências significativas”, que surgem quando algum acontecimento do mundo exterior 
coincide, com um estado mental psicológico. Podem ocorre em duas situações, quando: “a) 
Uma imagem inconsciente alcança a consciência de maneira direta (literalmente) ou indireta 
(simbolizada ou sugerida), sob forma de um sonho, associação ou premonição. b) Uma 
situação objetiva coincide com esse conteúdo.” As duas situações podem ser vistas como 
fantásticas, mas por incrível que pareçam para alguns, realmente acontecem. 
6 Centro  de Conservação Integrada Urbana e Territorial. 



 

                                                                                                                                                                      15 
 

Conceição pela comemoração do 50º aniversário do dogma - foi desencadeado 

o processo de ocupação do lugar e iniciado o fenômeno “Morro da Conceição”, 

como elemento vivo, que atrai milhares de peregrinos ao local anualmente. 

 

Somam-se a este, ainda, uma contribuição ao Mestrado em Desenvolvimento 

Urbano com um trabalho científico de uma área pouco explorada do ponto de 

vista didático e à cidade do Recife, com a identificação de uma área de alto 

potencial turístico a ser explorado, a partir de um planejamento interpretativo. 

 

 

HHHIIIPPPÓÓÓTTTEEESSSEEE   

 

A partir da fundamentação teórica fornecida pela Psicologia Analítica, que 

constitui uma ferramenta para a análise da imagem do Morro da Conceição, 

aliada à Morfologia Urbana, que possibilita a análise de sua forma, formulou-se 

uma hipótese para melhor orientar a investigação. 

 

O propósito da construção de uma cidade, assim como de qualquer outro lugar 

em que haja a participação humana, é algo instintivo a sua natureza, pela sua 

própria condição de animal social e, sobretudo, de animal simbólico, povoado 

de incontáveis mistérios a serem descobertos. Assim, cada ser humano 

coopera tanto voluntária como involuntariamente, com suas características 

pessoais, sua cultura, aspirações, complexos, desejos, etc., conscientes e 

inconscientes, para a formação de um lugar, deixando nele marcas de seu ser. 

 

 

PPPRRROOOCCCEEEDDDIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOOSSS   

 

A metodologia consiste em pôr em prática os procedimentos operacionais a 

que se propõe a pesquisa através da ligação do discurso mental com a 

argumentação da hipótese. 
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O trabalho processou-se em etapas gerais que não obedeceram a uma ordem 

rígida. Transcorreram como em um aprendizado que, quando necessário, se 

volta a determinado ponto, para a busca da melhor informação e 

aprofundamento do tema explorado. 

 

v Coleta de dados. 

Consulta a documentos, bibliografia disponível e conhecedores do Morro da 

Conceição, para resgate de sua história, registro de imagens referentes ao 

lugar por parte de diferentes pessoas e conhecimento de sua morfologia. 

 

v Elaboração da fundamentação teórica. 

Procedeu-se a uma seleção da bibliografia interessante ao tema para que, 

de forma clara e objetiva, pudesse ser construída a base conceitual na área 

da Psicologia Analítica e da Morfologia Urbana, objetivando fornecer 

subsídios suficientes à análise a que se propunha. 

 

A bibliografia, referente à Psicologia Analítica, baseou-se nas obras 

completas do médico suíço Carl Gustav Jung e nas obras de outros 

profissionais da área que compartilharam suas idéias, como Marie-Louise 

Von Franz, James Hillman, Aniela Jafé, Edward Edinger, Monique Augras e 

Erich Neumann. 

 

Na Morfologia Urbana, seguiu-se essencialmente o pensamento do 

urbanista italiano Aldo Rossi, buscando-se também apoio na obra de José 

M. Ressano Lamas e subsídios técnicos na teoria de Análise Imagética de 

Kevin Lynch, que talvez tenha sido um dos fatores que mais contribuiu para 

a análise, pois tanto forneceu elementos referenciais ligados à morfologia 

do lugar, como também revelou elementos do inconsciente valiosos para a 

análise da pesquisa. 

 

Buscaram-se, também, subsídios na obra do antropólogo Gilbert Durand, do 

filósofo Cornelius Castoriadis, da antropóloga Rita Laura Segato e outros 

que estão citados na bibliografia. 
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v Observações à área. 

Visitas à área em diferentes horários e em dias variados da semana e 

meses, ao longo de dois anos consecutivos, inclusive no período das 

festividades. Estas visitas foram realizadas para observar a apropriação do 

lugar, tanto pela população local, como de outros bairros da cidade e 

observar as peculiaridades das paisagens natural e construída. 

 

v Entrevistas 

Foram realizadas algumas conversas com moradores e pessoas que, de 

alguma forma, possuíram ligações com o Morro, ou que ainda as mantêm, 

sejam elas concretas ou afetivas, como o padre Reginaldo Velozo; o 

jornalista Félix Galvão Batista Filho; o professor João Hélio Mendonça; o Sr. 

Luiz Pereira de Souza, do Centro Espírita Antônio Menino no Morro da 

Conceição; o presidente do Conselho de Moradores no ano de 1992, Jairo 

Gomes; Paulinho, morador e colega de trabalho que sempre mostrou 

“ângulos” não percebidos por um “não morador”; as senhoras do Grupo de 

Idosas e muitos outros, que reproduziram verbalmente suas imagens do 

lugar e contaram um pouco da história e dos costumes da população. 

 

v Questionários 

Elaboraram-se dois tipos de questionários - para moradores e não 

moradores – que se procurou aplicar de maneira bem aleatória. Para o 

primeiro tipo – moradores - foram definidas três subáreas, objetivando-se 

atingir todo o Morro: pessoas residentes próximas ao santuário, nas 

encostas e próximas aos limites. Estas áreas constituem faixas concêntricas 

à praça, de larguras mais ou menos semelhantes e determinadas a partir de 

um traçado sobre o mapa do Morro. Estão representadas nas cores a 

seguir: 

 

Cor branca – Praça de Nossa Senhora da Conceição, área mais alta e 

central do Morro. 

 

Cor verde – faixa mais imediata à praça. 

Cor vermelha - área intermediária, onde estão situadas as encostas. 
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Cor lilás – engloba as casas localizadas entre a área intermediária e as vias 

que limitam o Morro: Avenida Norte, Largo Dom Luiz, Rua Dois de 

Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, Rua Córrego do Euclides, Rua São 

Domingos Sávio e Rua Córrego do Bartolomeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  MAPA: (Unibase com os limites e as três subáreas) 

 

 

O critério utilizado para os questionários tipo dois – pessoas não 

residentes no Morro – foi a elaboração de uma lista dos principais bairros 

do Recife a serem aplicados a pelo menos uma pessoa de cada bairro. 

Houve, ainda, a preocupação de atingir diferentes classes sociais, 

profissões e idades. Os pontos de partida foram locais de grande fluxo de 
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pessoas nos bairros de São José, Boa Vista, Casa Amarela, Espinheiro e 

Madalena. É importante salientar que estes questionários funcionaram 

apenas como amostragem, pois o enfoque principal foi o morador do Morro 

da Conceição. 

 

v Análise Imagética 

A Análise Imagética, proposta por Kevin Lynch7 em sua obra, consiste na 

análise de desenhos – os chamados “mapas imaginários” - confeccionados  

por observadores da área de interesse, que se propõe a conhecer qual a 

imagem que estas pessoas têm do lugar. 

 

Inicialmente, foi aplicada no Morro da Conceição com o Grupo das Idosas, 

para se avaliar a receptividade e o nível de informação dos desenhos. 

Posteriormente, foi aplicada com o restante da população, moradores e não 

moradores do Morro. 

 

Grande parte dos não residentes, a princípio, recusou-se a desenhar, mas 

ao final, apenas um pequeno número não contribuiu para esta parte da 

pesquisa. 

 

Os desenhos restantes foram aplicados posteriormente, juntamente com os 

questionários, a moradores e não moradores. 

 

v Análise Final 

De posse dos questionários e desenhos, procedimentos metodológicos que 

se complementaram, pois o que um escondia, o outro mostrava, foi possível 

perceber qual a verdadeira vocação da comunidade, que através do 

arquétipo da Grande Mãe, tão claramente se apresentava. 

 

 

 

                                                                 
7 Lynch. (1995). 
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111...   AAA   FFFOOORRRMMMAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAASSS   IIIMMMAAAGGGEEENNNSSS   
 

 

“A imagem só pode ser estudada 

através da imagem, ao sonhar as 

imagens tal como elas se reúnem no 

devaneio ...” 

Gaston Bachelard1 

 

 

A parte consciente do psíquico de um ser humano, em conjunto com seus 

conteúdos inconscientes, são os responsáveis diretos pela construção de uma 

determinada imagem. Toda a percepção do mundo ocorre de acordo com a 

cultura e com as predisposições psicológicas das pessoas. O que se acredita 

ver, está povoado de diferentes e variados elementos, que somados, 

estendem-se para muito além de uma observação pura, simples, e sobretudo 

física. Isto contribui para que o conceito de realidade se mostre relativo. 

 

Infelizmente, ainda se conhece muito pouco dos estados e da maneira de 

operar do inconsciente. Pode-se comparar ao conhecimento que um físico tem 

do processo que baseia determinado fenômeno físico. Não existindo para uma 

idéia uma fonte que não seja a do mundo dos fenômenos, não se pode ter uma 

idéia daquilo que está para além deste mundo. Porém, ao se fazer 

considerações acerca de matéria do psíquico, que em geral não faz parte do 

universo dos profissionais ligados à arquitetura e ao urbanismo, faz-se 

necessário um ponto de apoio, que no caso é o não-psíquico, o mundo dos 

fenômenos. 

 

O mundo dos fenômenos reúne processos que se reduzem à dimensão do 

átomo. A relação entre a luz e a matéria, por exemplo, que apresenta um 

comportamento tanto por partículas separadas, como por ondas, é uma 

preciosidade de detalhe, que faz com que se desconsidere a variável espaço-

tempo e se mergulhe em campos irrepresentáveis de probabilidades em 

                                                                 
1 Bachelard in Durand. (1995). Pág. 65. 
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espaços multidimensionais que, por sua vez, representam verdadeiramente o 

estado dos conhecimentos atuais. 

 

Em determinado sistema, apenas o essencial é comunicado ao observador 

através das partículas de luz que atingem a retina. A disposição dessas 

partículas produz uma imagem do mundo dos fenômenos cuja natureza 

depende, por um lado, da constituição da percepção clara e nítida do objeto e 

por outro, do meio luminoso.  

 

No entanto, não se tem conhecimento ainda como se processa essa passagem 

do conhecimento de um fenômeno que se vê, que é percebido ou se sente, 

para o subjetivo do ser humano. Sabe-se apenas que existe uma ligação entre 

a consciência e o mundo dos fenômenos e de uma relação entre a percepção 

subjetiva e seus efeitos energéticos. 

 

É de vital importância, ainda, considerar os efeitos que uma pessoa exerce 

sobre determinado sistema observado. Há uma troca de energia onde a 

realidade perde parte de sua objetividade e agrega subjetividade. Nisto 

consiste a relatividade do conceito de realidade. O próprio Jung se apoiou na 

Física Moderna para tirar suas conclusões, como se segue: 

 
“A própria Física demonstrou que até na realidade objetiva e somente com esta 

condição é possível um esquema de explicação satisfatório. Mesmo no plano das 

grandezas atômicas se pressupõe a presença do observador”2. 

 

É a percepção do indivíduo que traduz os movimentos ondulares ou os 

produtos radioativos solares em luz e é a sua alma, que, com sua riqueza de 

imagens, irá dar cor e som ao mundo. Assim, tudo que é considerado real, do 

conhecimento racional, resulta de um complexo conjunto de imagens 

psíquicas. 

 

Acredita-se que todas as coisas visíveis do mundo resultam do efeito de uma 

força que se encontra em toda parte. Essa força sustenta e preenche os seres, 

                                                                 
2 Jung. (1998). Vol. VII/2. Pág. 167. 
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devendo retornar à sua origem quando chegado seu fim. A ciência chama esta 

força de energia, os melanésios de mana, os hindus de shakti, os cristãos, do 

poder de Deus e a psicologia, de libido. 

 

A realidade é percebida através das imagens fenomenológicas. Cada indivíduo 

a irá perceber em particular, de forma distinta e de acordo com seu referencial 

psíquico. 

 

Em resumo, a realidade provoca uma multiplicidade de diferentes imagens na 

mente de cada observador. 

 

 

111...   111...   CCCOOONNNCCCEEEIIITTTUUUAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   

 

Para um mergulho no estudo do imaginário do Morro da Conceição, certas 

conceituações da Psicologia Analítica são necessárias, pois, funcionando como 

ferramentas, permitem um maior entendimento do assunto, visto se tratar de 

um trabalho na área do desenvolvimento urbano. 

 

Projeção, complexo, arquétipo/imagem arquetípica e símbolo são conceitos 

básicos na área da Psicologia Analítica, desenvolvidos pelo seu precursor - o 

médico suíço Carl Gustav Jung, que fazem parte da psique humana, da 

totalidade de todos os processos psicológicos tanto conscientes como 

inconscientes. 

 

Apesar de cada conceito possuir sua própria definição e característica 

particular, são tão ligados entre si, que, em geral, ocorre certa confusão 

quando aplicados. Um aponta para outro e vice-versa, o que vem ratificar a 

afirmação de que não existe processo psíquico isolado. 

 

A psique é constituída essencialmente de imagens, e o ser humano, por sua 

vez, apresenta um sistema de referência original. Possui pensamentos e 
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emoções específicos para cada imagem, reagindo a elas quando ativados. 

Estas imagens se apresentam em três níveis: 

 

v Consciência 

v Inconsciente Pessoal 

v Inconsciente Coletivo 

 

Juntos formarão a totalidade – o consciente-inconsciente. 

 

É um pensamento limitado considerar aqueles que trabalham com o psíquico, 

de viverem de suposições, de “coisas da imaginação” e subjetividades. A 

subjetividade trabalha lado-a-lado com o mundo dos fenômenos, que a 

exemplo da energia, não é vista, mas se sabe que existe. Ela é apenas 

representada. O que não se pode ver de fato e o que se imagina podem e 

devem ser representados, já que o ser humano é um ser inteligente e capaz 

para tal tarefa. 

 

 

111...111...111...   AAA   CCCOOONNNSSSCCCIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   

 

De acordo com sua origem, a palavra Conscious (consciente) deriva de con ou 

cum, que significa “com” ou “juntamente com”, e scire significa “com 

conhecimento, saber, conhecer”. Assim, poderia ser definida como um “saber 

com” um “outro”. A palavra Scientia (ciência), também tem a mesma origem em 

scire, significando “conhecimento”, mas com uma pequena diferença, que é o 

conhecer sem o “estar com”. Isto mostra que a consciência é um saber num 

contexto de dualidade, não ocorrendo o mesmo com a ciência. O “conhecer 

com” supõe um conhecedor e um conhecido, o sujeito e o objeto, a dualidade 

refletindo o mundo de opostos. 

 

A consciência é uma superestrutura que tem sua origem no inconsciente, 

sendo por ele influenciada e influenciando-o também. Ela desperta na infância 

e, diariamente, durante toda a vida do ser humano. Funciona como um órgão 
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de orientação entre fatos interiores e exteriores e equilibra a relação dos 

conteúdos psíquicos com o ego3.  

 

De acordo com o pensamento de Jung, ela se apresenta sob a forma de quatro 

funções básicas opostas entre si. Duas racionais – pensamento e sentimento e 

duas irracionais - percepção/sensação e intuição. 

 

 

      

             

            

          

 

     Sentimento 

 

 

 

Quando qualquer um dos órgãos dos sentidos percebe alguma coisa, isto é, 

quando a consciência constata que algo existe, experimenta -se a função - 

sensação ou percepção. Depois, uma outra faculdade interpreta o que foi 

percebido, assimilando e transformando em conteúdos psíquicos, função - 

pensamento. O objeto, então, passa por uma subjetivação. Ele será alvo de 

avaliação, produzindo reações de prazer e desprazer, o que caracterizará o 

seu valor, função - sentimento. 

 

Os seres e os objetos estão presentes em um mundo influenciado pelas 

variantes tempo e espaço. No tempo, o objeto representa apenas uma 

transição daquilo que era antes para aquilo que será no futuro, e no espaço, 

qualquer objeto está em conexão ilimitada com uma infinidade de outros 

objetos. Estas variantes são importantes na determinação do sentido de um 

objeto e é justamente a função intuição a responsável por este tipo de 

orientação. Ela diz respeito à percepção imediata de certas relações que não 

podem ser constatadas pelas outras três funções no momento da orientação da 
                                                                 
3 O Ego é centro da personalidade consciente. 

Pensamento  

Percepção/ 
Sensação 

Intuição 



 

 26 

consciência. A intuição, assim como a sensação, é uma função irracional. A 

apreensão do mundo se baseia na percepção de fatos dados, mas 

diferentemente da sensação, a intuição se dá através do inconsciente, não 

dependendo da realidade concreta. 

 
“Esta é uma função da percepção que compreende o subliminar, isto é, a relação 

possível com objetos que não aparecem no campo da visão, e as mudanças possíveis, 

tanto no passado como no futuro, a respeito das quais o objeto nada tem a nos dizer.”4 

 

 

111...111...222...   OOO   IIINNNCCCOOONNNSSSCCCIIIEEENNNTTTEEE   

 

O inconsciente representa a sedimentação das experiências ancestrais de toda 

a humanidade em afetos e imagens, como também constitui a fonte dos 

instintos e de onde brota a criatividade humana. Contrariamente à 

“conscientia”, a “inconscientia”, representa a situação de possuir um 

determinado conhecimento sem a situação refletiva de o possuir. A 

“inconscientia” não é a falta de conhecimento, mas o conhecimento não 

percebido como tal. 

 

Ele representa a totalidade de todos os conteúdos psíquicos em estado de 

florescimento in statu nascendi, e é o conjunto de todos os fenômenos 

psíquicos não conscientes. No inconsciente há conteúdos reprimidos 

motivados pela influência moral de uma cultura e componentes que ainda não 

alcançaram a consciência, isto é, futuros conteúdos conscientes, dos quais 

fazem parte, inclusive, as percepções experimentadas pelos sentidos.  

 

Os produtos do inconsciente procuram se expressar para o exterior e sua 

linguagem se dá através dos sonhos, imagens de fantasia, projeções e mitos. 

 

Para um melhor entendimento de seu funcionamento, é costume se fazer a 

divisão em - inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, apesar de sua 

constituição ser formada por um só corpo, uma só estrutura. 

                                                                 
4 Jung. (1998). Vol. VII/2. Pág. 60. 
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111...111...222...111...   OOO   IIINNNCCCOOONNNSSSCCCIIIEEENNNTTTEEE   PPPEEESSSSSSOOOAAALLL   

 

À parte mais superficial da psique, deu-se o nome de inconsciente pessoal, 

conhecido mais popularmente pelas pessoas como “o inconsciente”. Ele diz 

respeito aos padrões de reação de cada indivíduo e a suas associações 

pessoais, sua história particular. Adquire-se individualmente, através dos 

acontecimentos diários, dos traumas ocorridos na infância, da história pessoal 

de cada um: lembranças esquecidas; pensamentos, impressões incômodas e 

desejos reprimidos; tudo que se sabe e não se está pensando no momento; 

percepções captadas através dos sentidos, às quais a mente consciente não 

deu importância; atitudes involuntárias, praticadas sem a atenção da pessoa, 

etc. É considerado por Jung como a casca da psique. 

 

 

111...111...222...222...   OOO   IIINNNCCCOOONNNSSSCCCIIIEEENNNTTTEEE   CCCOOOLLLEEETTTIIIVVVOOO   

 

O inconsciente coletivo, considerado o núcleo da psique, diferentemente do 

inconsciente pessoal, abrange todas as experiências de cunho coletivo. Refere-

se a um grupo de pessoas, a determinado povo ou a toda humanidade. São 

produtos de formas herdadas e dos instintos que não nascem de uma vontade 

consciente, mas de impulsos, de uma vontade interior, que impelem à ação. 

Enfim, é a soma de instintos e de padrões de comportamento básicos para 

determinados tipos de reação, que se repetem desde que existe a humanidade. 

Estes padrões de comportamento são denominados de arquétipos. O 

Inconsciente coletivo é a camada da psique humana que: 

 
“... contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente 

na estrutura cerebral de cada indivíduo”. 5 

 

Desta forma, o homem possui todas as funções, defeitos e qualidades 

humanas em seu inconsciente coletivo. Muitas, cedo ou tarde, são 

exteriorizadas, apresentando-se à consciência. Outras nunca o serão. 
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Em outras palavras, todo indivíduo, em seu inconsciente coletivo, guarda tanto 

tendências positivas, podendo se apresentar como um homem correto para a 

sociedade ou cultura no qual se encontra inserido, como opostas às primeiras. 

Todos têm um monstro assassino dentro de si, um anjo de bondade e, 

também, uma infinidade de outras características mais. 

 

 

111...111...333...   AAA   PPPRRROOOJJJEEEÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Projeção é a transferência involuntária de conteúdos do inconsciente para um 

objeto externo, seja ele uma coisa, uma idéia ou mesmo uma outra pessoa, 

parecendo, desta forma, pertencente a este objeto. Em outras palavras, é a 

inclinação que um indivíduo costuma ter em ver nos outros, certas 

características que ele mesmo apresenta e não têm consciência ainda. É a 

fascinação por uma idéia, como o foi no fascismo, ou a idolatria por 

determinado objeto, que passa pela imagética religiosa e pelo fetichismo. 

 

Falar em “projeção” é o mesmo que falar em “compulsão”. Quando, por 

exemplo, um indivíduo participa de determinada situação a qual julga errada ou 

desagradável e age impelido por um impulso, pode-se afirmar que está sob o 

efeito de uma projeção. Ela nega a liberdade de escolha. A pessoa não age, 

mas apenas reage àquela situação, fora de seu domínio. É claro que não 

ocorre apenas no sentido negativo. Observam-se, também, projeções 

relacionadas a atitudes positivas. 

 

Para Jung, projeção é 

 
“... a atribuição de um conteúdo subjetivo a um objeto ...” 6 

 

Jung define essa “identidade arcaica entre sujeito e objeto”, como uma 

condição na qual a criança e, de certa maneira, o adulto, não conseguem 

perceber a separação entre eles e o seu ambiente. O inconsciente é 

                                                                                                                                                                                              
5 Jung in Sharp. (1997). Pág. 89. 
6 Jung in Von Franz. (1975). Pág. 81. 
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confundido com o mundo exterior. Não se distingue o que é mundo interior e o 

que é meio ambiente. 

 

A projeção representa a expulsão de um conteúdo subjetivo para um objeto - o 

inconsciente ativado busca expressão. Quando uma pessoa apresenta um 

conteúdo doloroso e incompatível, por exemplo, procura se libertar, projetando-

o. A função sentimento entra em ação e afeta a adaptação do sujeito à 

determinada situação. A necessidade de mudança é sentida. Este processo 

torna indispensável uma “retirada de projeção”. 

 

A projeção pode se referir tanto a potenciais positivos, como a negativos de 

uma pessoa. Se algo a atrai, refere-se a seu lado positivo; se a repugna, 

aponta para seus traços negativos latentes. A projeção é a responsável pelas 

relações interpessoais, pelas paixões e pelas guerras. A confirmação deste 

pensamento é dada através do psicólogo americano Edward C. Whitmont7 que 

afirma: “quando se pode mais do que se deve, é possível se relacionar e se 

compreender”. 

 

Como saber se se está envolvido ou não numa projeção? A intensidade do 

afeto e a carga emocional são os sintomas. Nada melhor para identificar uma 

projeção do que observar quando se age compulsivamente, como se fosse 

uma outra pessoa, perdendo-se o controle, ou ainda mesmo, quando não se 

consegue aceitar ou abandonar determinada situação. 

 

Sempre que se experimentam sensações extremas, como por exemplo, de 

cega admiração, atração irresistível, ou em alto grau de aversão, asco ou ódio, 

está-se tomado por ela. 

 

Processam-se, assim, as projeções, distorcendo a percepção da realidade 

através de conteúdos do inconsciente, sejam eles complexos ou arquétipos8. 

 

                                                                 
7 Whitmont. (1995). 
8 Que serão detalhados mais adiante. 
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Assim, quando há projeção, quando essa identidade se torna incômoda, 

quando a função sentimento entra em ação afetando a adaptação do sujeito a 

determinada situação, surge a necessidade de uma mudança. Jung definiu isto 

como a fase de um processo chamado “retirada ou assimilação de uma 

projeção”. Que consiste em perceber o que é que está sendo projetado, 

descobrir qual é o complexo que está se manifestando e promover a sua 

apropriação.  

 

 

111...111...444...   OOO   CCCOOOMMMPPPLLLEEEXXXOOO   

 

O elemento estrutural básico do inconsciente é o complexo e tem como 

elemento central o arquétipo. 

 

Para Jung, o “complexo de acento emocional”, como o denominou inicialmente, 

não tem o mesmo significado que se usa popularmente na definição da palavra 

complexo. Ele se referia a um conjunto autônomo de impulsos agrupados em 

torno de certos tipos de idéias e emoções carregadas de energia, expresso em 

identidade, compulsão, inflação e projeção. Para ele seria um fenômeno de 
 

“... agrupamentos de idéias de acento emocional no inconsciente”. 9 

 

É a imagem que a pessoa faz de determinada situação psíquica, apresentando 

uma grande carga emocional e que não é compatível com a atitude habitual da 

consciência. 

 

A pessoa pode apresentar inconscientemente influências na fala e na ação, 

interferência nas intenções da vontade e no desempenho da consciência e 

perturbações na memória, que aparecem e desaparecem de acordo com suas 

próprias leis. É como se a pessoa estivesse fora de si, agindo diferentemente 

de sua maneira usual. Esse seu estado de inconsciência, fortifica-o, 

concedendo-lhe uma grande liberdade e garantindo sua autonomia. 
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Os complexos não são, necessariamente, negativos. Mas seus efeitos podem 

levar a algo mais sério. Por representarem uma discordância na vida psíquica 

do indivíduo, movimentam-na, à medida que possibilitam o seu crescimento. 

 

De acordo com Jung, os complexos são fragmentos psíquicos. Originam-se 

freqüentemente de situações de trauma, choque emocional ou semelhante, 

ocorrendo uma cisão de um pedaço da psique. Ele afirma ainda que uma de 

suas causas mais comuns é um conflito moral que provém da aparente 

possibilidade de afirmação da natureza total de si mesmo. 

 

O momento de irrupção de um complexo poderia ser ilustrado por um dos mais 

antigos simbolismos, que é representado pela flecha, pelo projétil, pelo raio ou 

pelo disparo mágico que prejudica outros homens. É como se algo repentino, 

involuntário e arrebatador, os atingisse. 

 

Os primeiros complexos detectados na vida psíquica de uma pessoa são o 

complexo materno, o paterno e o do “eu”. Esses, por serem impressos desde a 

mais tenra idade, são também os primeiros a se manifestarem e, se não 

assimilados em um tempo hábil, podem causar as mais diferentes 

complicações na vida de uma pessoa. 

 

A natureza mais profunda dessas potências psíquicas ainda não foi 

investigada, tem-se apenas conhecimento de que, só através da percepção de 

seus conteúdos reprimidos e inconscientes, é possível interromper o domínio 

de algum complexo. O reconhecimento intelectual apenas não basta, pois 

‘saber da existência’ não é tão inteiro como ‘o sentir’. É comparável a uma 

pessoa ver uma tempestade pela televisão e sentir como se estivesse nela de 

verdade. A emoção é a chave para a porta de saída. 

 

Jung defende que não se pode compreender qualquer fenômeno 

exclusivamente pelo intelecto, porque ele possui tanto um sentido, como 

também um valor. Este valor vai estar baseado na intensidade das tonalidades 

sentimentais que o acompanham. 
                                                                                                                                                                                              
9 Jung in Jacobi. (1990). Pág. 16. 
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A assimilação de um complexo importa em uma redistribuição de energia que 

permitirá um melhor equilíbrio psíquico ao indivíduo. Essa assimilação se 

processa através dos cinco estágios da retirada de uma projeção. 

 

No primeiro nível, o indivíduo não percebe o que está acontecendo. Pensa que 

tudo está de acordo com a realidade. É conhecido em psicologia analítica como 

o nível de identidade arcaica, já mencionado anteriormente. Aparecem nos 

atos-falhos, pequenas gafes, etc. 

 

No segundo, a pessoa começa a perceber que algo está errado, surgem 

dúvidas quanto à situação. É como se existisse um segundo “eu” agindo 

contrariamente ao “eu” consciente. 

 

No terceiro estágio, ocorre um julgamento moral. 

 

No quarto, o sujeito procura explicar a projeção como um erro ou ilusão e, 

finalmente, no quinto nível, ele se pergunta de onde veio essa imagem errada e 

a reconhece como pertencente a sua própria personalidade. 

 

Esses esclarecimentos, sobre os complexos, vêm mostrar a independência das 

partes da psique de um indivíduo e de sua possível degeneração. 
 

“... ter complexos ... apenas significa que existe algo que é discordante, não assimilado 

e antagônico, talvez como um obstáculo, mas também como um incentivo para um esforço 

maior e assim, talvez, para novas possibilidades de realização.” 10 

 

 

111...111...555...   OOO   AAARRRQQQUUUÉÉÉTTTIIIPPPOOO   

 

A idéia de arquétipo, na Psicologia Analítica, foi tomada emprestada de Santo 

Agostinho, que, inspirado nas idéias de Platão, considerava que as coisas reais 

se comportavam como imitação das idéias metafísicas. Em “De diversis 

quaestionibus”, afirma: “... ideae ... quae ipsae formatae non sunt ... quae in 

                                                                 
10 Jung in Sharp (1997). Pág.38. 
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divina intelligentia continentur”11 (... idéias ... que não são formadas, mas estão 

contidas na inteligência divina). 

 

Essa idéia inicial serviu de apoio à explicação do arquétipo, que como algo 

irrepresentável12, corresponde a padrões de comportamento inconscientes e 

universais, que, ao atingirem a consciência, recebem um formato especial de 

acordo com o conteúdo pessoal de cada indivíduo e com sua cultura em 

particular, apresentando-se através de idéias ou imagens, como tudo que 

chega à consciência. Em outras palavras, são possibilidades latentes, isto é, 

não manifestas, que só depois de terem sido moldadas pelos conteúdos e 

representações individuais, é que se tornam psíquicas e penetram na 

consciência. 

 

Os arquétipos passam à consciência como imagens arquetípicas, pois sua 

natureza é irrepresentável e, portanto, são seus efeitos que produzem essas 

visualizações. A imagem primordial ou arquétipo é a percepção do instinto de si 

mesmo ou como o auto-retrato do instinto, à semelhança da consciência que é 

uma percepção interior do processo vital objetivo. Eles são formas de 

manifestações dos instintos. 

 

Os arquétipos, quando surgem, têm uma característica essencialmente 

numinosa13, isto é, são um tanto mágicos, espirituais e misteriosos. Seus 

efeitos se estendem aos afetos, mobilizando, por exemplo, concepções 

filosóficas e religiosas em pessoas que se consideram superiores a “esses 

tipos de fraquezas”. Eles submetem as pessoas ao seu fascínio, que apesar de 

quererem se libertar da situação em que se encontram, ao mesmo tempo não o 

desejam, pois sentem uma plenitude de sentido.14 

 
                                                                 
11 Jung. (2000). Vol. IX/1. Pág. 16. 
12 Assim como “a divindade”, que por não ter seu significado definido, tem uma representação 
simbólica – o círculo, compreendendo tanto seu centro, a figura geométrica em si, como sua 
periferia, tudo o que o envolve. 
13 O termo numinoso, derivado do latim numinosum, diz respeito a um elemento ou efeito 
dinâmico, independente da vontade consciente. Para Neumann (1989. Pág. 21), “é o efeito de 
entidades e forças que a consciência dos homens primitivos vivenciou como fascinantes, 
terríveis e avassaladoras e que, por esse motivo, foram por ela atribuídas a uma fonte com um 
vago caráter transpessoal e divino”. 
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“ (os arquétipos)... são entidades dotadas de características pessoais e carregadas de 

sentido ... possuem em alto grau a capacidade de influenciar, controlar e mesmo 

reprimir a personalidade do eu, a tal ponto que surge uma transformação temporária ou 

duradoura da personalidade”. 15 

 

 

O arquétipo está associado simultaneamente a imagens, emoções e impulsos. 

Ele é representado na consciência por imagens – as imagens arquetípicas - 

que provocando as emoções, desencadeiam os impulsos. O impulso, por sua 

vez, apresenta dois aspectos: o primeiro, fisiológico, que se refere ao biológico 

propriamente dito e o segundo, ligado ao mundo das idéias, das imagens, que 

desenvolvem efeitos numinosos, isto é, de um significado todo especial. 

Portanto, o arquétipo também apresenta essas duas direções opostas: uma 

que se orienta para o imaginário e outro para os instintos. 

 

O arquétipo e os instintos são opostos da mais extrema polaridade, mas 

caminham lado a lado. Um pressupõe o outro, havendo uma relação muito 

estreita entre eles. Não se pode fazer uma afirmação sem sua correspondente 

negação. Pode-se aqui, aplicar o princípio de que os extremos são tão 

contrários, que se tocam, sendo suficiente apenas um pequeno contato para 

que um se converta no outro. Verifica-se, desta forma, a tendência dos opostos 

espírito-instinto 16 se unirem. Como, por exemplo, quando o ser humano é 

impelido a agir, e, paralelamente, pensa e analisa a situação em questão. 

 

O aspecto biológico do arquétipo se materializa na forma de padrões de 

comportamento e seu aspecto numinoso pode se revestir dos mais variados 

símbolos. Ele atua tanto dirigindo o comportamento inconsciente, através dos 

padrões de comportamento determinados pelos instintos, como também, é o 

responsável por organizar o material psíquico, materializando os símbolos na 

forma de imagens. 

                                                                                                                                                                                              
14 Jung. (1998). Vol. VIII/2. Pág. 143. 
15 C. G. Jung. (1998). Vol. VIII/2. Pág. 58. 
16 A palavra espírito, aqui, não representa o intelecto humano, nem tem uma conotação de 
cunho místico ou de credo religioso. Ela se refere, sim, a uma força que governa e mobiliza o 
ser humano. 
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Os arquétipos se dividem, fenomenologicamente, em duas categorias: uma 

instintiva e outra arquetípica. A instintiva está relacionada aos impulsos 

naturais, e a arquetípica, a dominantes que surgem, de repente, na 

consciência, como idéias universais. Os conteúdos do consciente coleti vo, 

desta forma, entram em contraste com os do inconsciente coletivo. Os 

primeiros representam “verdades absolutas” aceitas pela sociedade, e os 

últimos, são rejeitados, sendo considerados irracionais e sem sentido. O que 

em geral se observa, é o não entendimento desse processo, reprimindo-se os 

conteúdos do inconsciente coletivo. 

 

Os instintos são impulsos involuntários para certas atividades. O ser humano 

apresenta cinco tipos básicos deles: a fome (ligada à preservação da espécie); 

a sexualidade (também ligada à preservação da espécie); a atividade (impulso 

à ação); a reflexão e a criatividade, que, através de sua ação e em conjunto, 

vão garantindo sua sobrevivência e adaptação ao mundo.17 

 

Os animais irracionais também vivenciam os arquétipos. A construção de um 

ninho por um pássaro; o deslocamento das tartarugas para o mar quando 

nascem; a dança ritual das abelhas; etc. são comportamentos inatos que 

permitem a preservação de sua espécie. Os animais vivem atrelados a um 

sistema de espaço-tempo, que garante sua sobrevivência. Fora dele, correm o 

risco de perder sua capacidade de viver. Quando se fixam em determinado 

modo de comportamento ou em alguma experiência imutável, a segurança está 

garantida e abandoná-los, significa enfrentar o medo e a insegurança do 

desconhecido e do não experimentado. 

 

A arte em geral e as obras literárias, onde se encontram motivos semelhantes 

de conteúdo - os mitos e os contos de fadas - são formas conhecidas de 

expressão dos arquétipos, além dos sonhos e imagens de fantasia. A maneira, 

como aparecem, diferencia-se quanto aos detalhes, mas a idéia central é a 

mesma, a intenção principal se repete. Neste caso, as formas também 

recebem uma estampagem específica, funcionando como um pano de fundo da 

                                                                 
17 Jung amplia dois princípios básicos de Freud – Eros e Tanathos (prazer e morte). 
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história, sendo o arquétipo em si, representado pela linha de pensamento 

central do enredo. 

 

A importância do estudo do arquétipo se faz presente a partir do momento em 

que se inicia a conscientização do “eu” de cada ser humano. Esta fase da vida, 

pela qual todos passam, desenvolver-se-á  de acordo com a integração à 

consciência de conteúdos inconscientes, influenciados pelo meio social, ou 

consciência coletiva, e pelos arquétipos ou dominantes do inconsciente 

coletivo. 

 

Quatro aspectos dos arquétipos são importantes na compreensão de sua 

atividade. São eles: a dinâmica ou efeito que exerce, o simbolismo, o 

componente material e a estrutura. 

 

A manifestação do arquétipo ocorre por meio de processos energéticos no 

interior da psique, que tanto podem atuar apenas no inconsciente, como 

também entre o inconsciente e a consciência. Isto acontece, por exemplo, 

quando uma pessoa experimenta uma sensação de medo, de 

deslumbramento, de depressão, etc. Há também a possibilidade do indivíduo 

não se aperceber de determinados fatos, sensações e sentimentos 

experimentados ou até mesmo, registrando-os, mas os reprimindo e deixando-

os no inconsciente. 

 

A dinâmica do arquétipo é quem vai determinar o comportamento do indivíduo, 

que ocorre de forma inconsciente e independentemente da experiência pessoal 

dele. Ela exerce uma força tão forte sobre a pessoa, que produz uma grande 

carga de energia. Enfim, o arquétipo é um padrão de comportamento que dá a 

cada ser vivo sua natureza específica de ser. 

 

O simbolismo do arquétipo é a forma como ele se apresenta à consciência. Isto 

acontece através de imagens – as imagens arquetípicas. Estas podem ser 

variadas e em grande número, apresentando-se de acordo com o aspecto do 

arquétipo a que se referem, seja ele de natureza positiva ou negativa. E o 
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componente material do arquétipo corresponde a sua significação, ao sentido 

que este tem quando apreendido pela consciência.  

 

A estrutura do arquétipo, então, é a base da estrutura psíquica, reunindo seu 

simbolismo e seu conteúdo significativo. 

 

A ação natural e própria do simbolismo dos arquétipos, através de suas 

imagens, atinge a consciência a fundo, atuando nela de modo tal, que lá 

permaneça uma marca determinada. Estas marcas, no entanto, serão 

diferentes umas das outras quanto a sua carga energética, quanto ao grau de 

impressão e em relação ao seu significado. 

 

Assim, o objetivo espiritual que impulsiona o homem (fisiologicamente), a agir 

pela sua natureza, através dos seus instintos, chama-se de arquétipo. Seu lado 

biológico é materializado na forma de padrões de comportamento e o 

numinoso, pode se revestir dos mais variados símbolos. 

 

 

111...111...666...   OOO   SSSÍÍÍMMMBBBOOOLLLOOO   

 

Uma das coisas que distingue o homem do resto dos animais é a capacidade 

humana de simbolizar e de se orientar em termos simbólicos. A sua função 

mental é responsável pela imaginação, pela memória e pelas impressões 

psíquicas. 

 

Seja na linguagem, nos gestos, nos sonhos, na imaginação, ou mesmo em seu 

trabalho cotidiano, o homem está constantemente rodeado por símbolos. Sem 

eles, seria incapaz de entender conhecimentos básicos das ciências como as 

leis naturais. Sua comunicação se limitaria a gritos e sinalizações animais e 

seus sonhos, os contos de fadas e os rituais, etc., não seriam possíveis de 

expressão sem a presença da linguagem simbólica. 
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111...111...666...111...   OOORRRIIIGGGEEEMMM   

 

De acordo com pesquisas realizadas pela analista junguiana alemã Marie 

Louise Von-Franz, há indícios de que a humanidade, durante seu processo 

evolutivo, ao passar para um nível mais elevado no reino animal, atingiu seu 

desenvolvimento graças a um excedente de energia que não era totalmente 

utilizado nos padrões instintivos de comportamento que vivenciava. Esta 

energia, então, começou a ser liberada, na forma de ritos simbólicos e imagens 

fantásticas, inexistentes nos animais irracionais, mas muito freqüente entre os 

primeiros homens. Presume-se, então, que sua origem procede do 

inconsciente e se processa através de intuições e revelações. O símbolo 

comporta-se, desta forma, como a própria essência e imagem da energia 

psíquica. 

 

O ser humano, além de seu corpo, de sua parte material, dos seus 

instintos18animais, sente que há dentro de si mesmo “uma presença invisível”, 

que entre tantas denominações, é também chamada por alguns de ”espírito”19. 

Esse seu lado imaterial e invisível, que são disposições estruturais criadas pela 

função psíquica, independentemente dos estímulos sensoriais exteriores, 

representa um dinamismo que se movimenta espontaneamente, produzindo e 

ordenando imagens e pensamentos. É ele o responsável pela formação dos 

padrões simbólicos, peculiares aos seres humanos, e, pelo controle dos seus 

instintos. 

 

O inconsciente, então, é quem fornece material arquetípico para o consciente, 

cujo conteúdo é vazio em termos de formas, pois o arquétipo em si é 

irrepresentável. Sua exibição só é possível, a partir das imagens existentes no 

consciente - as imagens arquetípicas – ou símbolos, que se apresentam como 

                                                                 
18 O homem apresenta cinco instintos básicos: Fome, Sexualidade, Atividade, Reflexão e 
Criatividade. E seis modalidades de funções psíquicas que influenciam o comportamento 
humano. Três fisiológicos, mas psicológicos porque estão sujeitos à psiquificação: sexo, 
disposições hereditárias e idade, e três modalidades semifisiológicas-psicológicas: consciência 
e inconsciente, extroversão e introversão, elemento espiritual e material. 
19 Do alemão, a palavra “geist” (espírito) designa algo imaterial que contrasta com a matéria. 
Para alguns filósofos representa Deus, para outros, é o interior da pessoa, ou ainda, uma  
substância básica na qual ocorrem os processos psíquicos, ou determinadas capacidades, 
como o pensamento, a razão, a memória, a fantasia, a totalidade do intelecto, etc. 
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uma verdadeira imagem, possuindo matéria e corpo. A alma (leia-se, o 

inconsciente), por sua ordem, cria símbolos cuja base original está no arquétipo 

inconsciente.  

 

 

111...111...666...222...   DDDEEEFFFIIINNNIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Definir um símbolo através de palavras é uma tarefa um tanto complexa, por 

não se conseguir, talvez, expressar todo o seu valor e a dimensão de seu 

significado. Além de que a abordagem de temas ligados ao imaginário e ao 

imaterial nos dias atuais é duplamente difícil. 

 

Em linhas gerais, o símbolo é uma imagem ou representação, que apresenta 

ao mesmo tempo um sentido objetivo, isto é, presente no espaço e no tempo e 

outro sentido subjetivo. Ele acontece espontaneamente, transmitindo um 

significado vivo, que não é claramente apreendido pela consciência, é apenas 

pressentido e não reconhecido. E só será considerado um “símbolo verdadeiro” 

quando o consciente conseguir, exclusivamente pela intuição, independente do 

raciocínio, perceber um outro significado além do indicado pela sua imagem 

concreta e de sua evidência racional. Segundo Emma Brunner-Traut, em seu 

livro “Pharao und Jesus als Söhne Gottes”: 

 
“Aquilo que não pode ser apreendido pelo intelecto, luta para obter a realização no 

símbolo.”20 

 

O símbolo remete ao desconhecido e ao mundo das imagens. É de sua 

essência conter tanto o lado racional quanto o irracional, possuindo os dois ao 

mesmo tempo, não sendo exclusivamente um ou o outro. Seu dinamismo 

exerce sobre o indivíduo uma poderosa atração e fascínio, agindo como um 

mecanismo de liberação e de transformação de energia psíquica. Ele, de 

alguma forma, “toca” o indivíduo, atuando sobre ele. 

 

                                                                 
20 Whitmont. (1995). Pág. 71. 
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Do alemão, a palavra símbolo - sinnbild – quer dizer ”imagem do sentido”. O 

sentido (sinn) está ligado a conteúdos do consciente, como um elemento 

integrante, formativo, explicativo e a imagem (bild), ao inconsciente coletivo, 

onde busca matéria-prima. Com os símbolos, há uma união de pares de 

opostos - o significado (sentido) e a forma (matéria-prima). Porém, ele só é 

vivo, se for pleno de significado. 

 
“... o símbolo nada encerra, nada explica – remete para além de si próprio, em direção 

a um significado também nesse além, inatingível, obscuramente pressentido, e que 

nenhum vocábulo de linguagem que nós falamos poderia expressar de maneira 

satisfatória.”21 

 

Ao se falar em símbolos, está-se falando ao mesmo tempo em arquétipos e 

imagens arquetípicas. Como foi mencionado anteriormente, são conceitos que 

se misturam e se confundem, não são excludentes. Um não começa quando o 

outro termina, pois a psique é uma só. Ela é homogênea. Essas separações 

são só para efeito didático. 

 

Muitas vezes o emprego da palavra símbolo é confundido com outros conceitos 

parecidos na forma, mas diferentes em suas essências. É o que ocorre com os 

signos, sinais e alegorias. Tanto a alegoria, como o signo e o sinal, são 

figurações de algo já bem conhecido, que não ultrapassa o nível da 

significação e representação. São meros meios de comunicação. 

 

O signo é uma convenção arbitrária, na qual não há uma ligação direta entre 

significante e significado (objeto ou sujeito), enquanto o símbolo possui um 

dinamismo organizador, onde significante e significado estão juntos, onde 

conteúdos conscientes e inconscientes estão unidos. O signo, diferentemente, 

provém apenas da atividade mental consciente. É a expressão de algo 

conhecido. Seu único significado é o objetivo. 

 

 

 

                                                                 
21 Jung, in Chevalier e Gheerbrant. (1999). Pág. XXII. 
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111...111...666...333...   PPPRRROOOPPPRRRIIIEEEDDDAAADDDEEESSS   

 

De acordo com os autores Jean Chevalier e Alain Gheerbrant22, o símbolo 

apresenta certas propriedades interessantes de serem mencionadas para 

melhor ser compreendido: 

 

v Constância – apesar da diversidade de suas formas e significados, o 

símbolo apresenta uma qualidade de inalterabilidade, no que diz respeito à 

relação entre simbolizador e simbolizado, não importando a forma que 

assuma aquele. A relação simbólica permanecerá constante entre os dois 

termos. Isto pode ser claramente observado na história das religiões, das 

sociedades e do psiquismo individual, que se reproduzem no tempo e no 

espaço através de situações semelhantes. Outra situação que esclarece 

muito bem essa característica são as relações terra/mãe, terra/fertilidade e 

terra/alimento 23, que podem ser tanto representadas por uma virgem, uma 

mulher, uma deusa ou uma santa, não importa, o que interessa é o que este 

povo em questão quer simbolizar, sua cultura o determinará. 

 

v Interpenetração – os conteúdos simbólicos possuem uma afinidade 

essencial, ou seja, uma relação de formas e fundamentos com o 

transcendente. Um símbolo existirá quando surgir uma relação de grau 

entre duas imagens ou duas realidades, uma hierarquia qualquer, baseada 

ou não em uma análise racional. 

 

v Pluridimensionalidade – os símbolos revelam bipolaridades do tipo céu-

terra, espaço-tempo, noite-dia, etc. que, relacionados entre si, constituem 

novos símbolos. Eles não se encontram isolados no mundo. É como se 

houvesse uma complementaridade entre os seres e uma solidariedade 

universal, pois um símbolo só existe em função de determinada pessoa ou 

coletividade. O que, para um indivíduo, pode simbolizar algo sublime ou 

                                                                 
22 Chevalier e Gheerbrant. (1999). 
23 A “Pacha Mama” dos povos andinos pré-colombianos. 
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sagrado, para outro pode não passar de pura tolice ou simples crendice 

popular. 

 

Quando tomadas as figuras de Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, por 

exemplo, tem-se: a imagem religiosa das duas, apenas de Nossa Senhora 

ou de Iemanjá, ou ainda, há os que consideram ambas como puro 

idolatrismo. 

 

v Acompanhamento Existencial – o símbolo está ligado a uma “experiência 

totalizante”,24 ou seja, só pode ser compreendido e observado seu valor 

através da afetividade que ele desencadeia. Por isto, para ser identificado e 

devidamente compreendido, por aqueles que tenham contato com ele, é 

necessário seu compartilhamento “em espírito”. A participação do meio 

onde ele é vivenciado possibilitará a assimilação de seu real significado. 

Com a imagem da Virgem da Conceição, compreenderá seu significado 

aquele que realmente perceber um sentimento lhe invadindo o íntimo, que 

pode ser iniciado por uma visita à Praça do Morro da Conceição. A 

presença da imagem, elevada sobre uma base e com seu ar angelical e 

protetor, consegue envolver muitas pessoas. 

 

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant traduzem muito bem a essência de um 

símbolo quando colocam que aqueles que percebem o seu valor, fazem-no 

através de um “centro espiritual” com o qual se identificam ou do qual 

participam e “... é em relação a esse centro, cuja circunferência respectiva não 

está em parte alguma, que o símbolo existe. “ 

 

 

111...111...666...444...   FFFUUUNNNÇÇÇÃÃÃOOO   

 

De uma maneira geral, a função principal de um símbolo na sociedade 

ocidentalizada atual, seria exprimir a necessidade do “espírito”, visando manter 

o equilíbrio causado pela unilateralidade da vida moderna tão voltada para as 

                                                                 
24 Jung, in Chevalier e Gheerbrant. (1999). Pág. XXI. 
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coisas externas e objetivas do mundo atual e como uma tentativa de satisfazer 

a busca do significado na vida de cada ser humano, a ser alcançada através da 

tomada de consciência em todas as dimensões do tempo e do espaço. 

 

De acordo com o pensamento e a classificação de J. Chevalier, e A. 

Gheerbrant25, o símbolo pode ter suas funções subdivididas em exploratória, 

pressentimento, mediadora, unificadora, terapêutica, socializante, ressonância, 

transcendência e transformadora de energia psíquica. 

 

A função exploratória diz respeito à investigação e à expressão do sentido da 

aventura espiritual do homem. Quando se busca o sentido de um símbolo, ao 

se propor sua exploração, as idéias podem ultrapassar os limites da razão, em 

favor desta compreensão, pela própria natureza de seu termo desconhecido e 

para onde o pensamento é orientado. Estas idéias não deverão, contudo, ser 

consideradas extravagantes por escaparem à compreensão do homem. Pois 

em todo ele há essa busca, embora, muitas vezes, não seja percebido 

claramente. Acontece ao longo dos anos da sua vida, consciente ou 

inconscientemente. 

 

O lado desconhecido do símbolo, entretanto, não se situa em um vazio perdido. 

Ele está ligado ao pressentimento que indica um primeiro sinal de sua 

existência. O símbolo não é um simples artifício que surge do nada. Pelo 

contrário, saído das raízes do inconsciente, vai mostrar o mundo como o 

indivíd uo o experimenta, independentemente da razão crítica e consciente que 

possa ter dele. 

 

Com as funções mediadora e unificadora, o símbolo, intervém entre dois 

pontos, objetando, medindo e reunindo, procurando a união entre situações 

opostas. É a união da matéria e do espírito, do consciente e do inconsciente, 

do real e do sonho, do céu e da terra, do claro e do escuro, do dia e da noite, 

do bem e do mal, do sol e da lua, do calor e do frio, do preto e do branco, etc. 

 

                                                                 
25 Ibdem. 
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“O símbolo é, então, uma espécie de instância mediadora entre a incompatibilidade do 

consciente e do inconsciente, um autêntico mediador entre o oculto e o revelado ... 

Pertence à esfera intermediária da realidade sutil, que só se pode expressar, de modo 

suficiente, através do símbolo. ”26 

“Ele (o símbolo) não é nem abstrato nem concreto, nem racional, nem irracional, nem 

real, nem irreal; é sempre ambos.”27 

 

A função terapêutica provoca no homem, por meio dessa união de opostos, 

um sentimento de conforto e satisfação, pois permite que ele sinta que  não 

está sozinho no mundo. O símbolo supre nele a necessidade do não material e 

da não exatidão das coisas. 

 

Se um símbolo é verdadeiro, com toda a certeza, provocará reações ao seu 

redor, seja de aceitação, seja de oposição. A vivência de um símbolo promove 

a reunião de pessoas, produzindo uma intensa comunicação no seu meio 

social, comparável aos diversos órgãos de um ser, que unidos, contribuem 

para a formação e o funcionamento de um só corpo. Esta função pode ser 

chamada de socializante, pois estimula a reunião de indivíduos em torno de 

um determinado motivo. 

 

Outro ponto a ser observado, refere-se à universalidade de alguns símbolos, 

diferenciando-se apenas pelas roupagens de cada civilização com suas 

culturas e épocas específicas. Tomando-se o elemento “terra”, como exemplo, 

este sempre aparece ligado a temas como o da maternidade, ou da mãe, ou da 

fecundidade, não importando em que continente, ou em que cultura se 

manifeste. 

 

Uma outra função peculiar ao símbolo, é a ressonância. Um símbolo vivo 

provoca uma vibração no indivíduo, atua em suas atitudes conscientes, além 

de influenciar e/ou ser influenciado pelos conteúdos inconscientes. Se não 

acontecer esse “estalo”, esse “algo mais” que altera o sentimento das pessoas, 

o símbolo estará morto, fazendo parte apenas da história de um povo. O 

indivíduo será um mero espectador, pois não mais o sente ou o experimenta. 
                                                                 
26 Jacobi. (1986). Pág. 90. 
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“... Quem penetrar no sentido dos símbolos de uma pessoa ou de um povo conhecerá 

a fundo essa pessoa ou esse povo.”28 

 

Como já foi abordado anteriormente, o símbolo, através de sua função 

mediadora/unificadora, promove a união de opostos. É pelo antagonismo entre 

consciente e inconsciente que surgirá uma outra função, a transcendente. A 

função transcendente mantém a união entre o consciente e o inconsciente Será 

ela que permitirá uma nova atitude ao homem, o que possibilitará seu 

equilíbrio, através do conhecimento do material inconsciente.  

 
“As tendências do consciente e do inconsciente são os dois fatores que, juntos, 

compõem a função transcendente. É chamado “transcendente” porque torna 

organicamente possível a transição de uma atitude para outra.”29 

 

Finalizando as funções e, talvez, como reunião de todas as outras, poder-se-ia 

dizer que o símbolo exerce uma função de transformador de energia psíquica. 

Entendendo-se esta energia como as manifestações psicológicas 

experimentadas pelo ser humano. Também é conhecida como libido, 

representando um desejo ou impulso, não sendo considerado apenas como 

sexual, diferentemente do que defendia Freud. É uma necessidade do corpo 

como o sentir fome ou sede e que não pode ser contida ou dominada por 

qualquer tipo de autoridade moral. Simplesmente existe a necessidade de 

acontecer. 

 

Quando a consciência se encontra diante de um novo símbolo, é ativada na 

busca de sua compreensão, o que provoca uma transformação de energia em 

favor de sua adaptação ao novo conteúdo. É neste momento que a pessoa 

elabora seus conceitos e opiniões sobre determinados assuntos. O ego30 não 

tem participação ativa, nem intencional na formação e surgimento dos 

                                                                                                                                                                                              
27 Jung in Jacobi. (1986). Pág. 90. 
28 Chevalier e Gheerbrant. (1999). Pág. XXX.  
29 Sharp. (1997). Pág. 74. 
30 Ou centro da consciência, é o eu do indivíduo, a consciência da identidade pessoal. 
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símbolos, pois são espontâneos e independentes. A consciência não tem a 

capacidade de fabricar ou escolher um símbolo 31. 

 

Em síntese, a função de uma vida simbólica poderia ser definida como a busca 

da parte que falta ao homem para ele ser completo. Não resumido, apenas, ao 

seu ego e aos seus instintos. O símbolo põe o homem em contato com as 

forças suprapessoais que constituem a fonte de sua existência e o significado 

de sua vida. 

 

 

 

 

 

                                                                 
31 No sentido de “não possuir aptidão para”, e não no de ser incompetente. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   222   
OOO   AAARRRQQQUUUÉÉÉTTTIIIPPPOOO   DDDAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   MMMÃÃÃEEE   
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222...   OOO   AAARRRQQQUUUÉÉÉTTTIIIPPPOOO   DDDAAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   MMMÃÃÃEEE   
 

Existem imagens que povoam a alma humana desde suas origens. O conceito 

de energia, a idéia de Deus e os princípios morais, por exemplo, não foram 

simplesmente criados, são próprios da alma humana. Estas imagens aparecem 

em diferentes culturas e em épocas diversas. 
 

Desde que se tem conhecimento da existência do homem, há registro de 

procedimentos que vêm confirmar a presença das imagens. Há, desta forma, 

um sem número delas que fazem parte da essência do ser humano. 
 

Assim como a “imagem de Deus” é encontrada em todos os seres humanos, a 

imagem de uma mãe que dá origem a todas as coisas também faz parte da 

natureza humana, traduzido pelo arquétipo materno. O conceito de Grande 

Mãe provém da História das Religiões, que registra uma infinidade de 

representações de Deusas-Mães. 
 

Todas as considerações, aqui 

apresentadas, não estão firmadas no 

questionamento da existência de um deus 

específico e nem no mérito do credo 

religioso. São, sim, elaboradas a partir da 

imagem propriamente dita da grande mãe. 

 

O conceito da Grande Mãe, cujo 

simbolismo provém do arquétipo materno, 

tem-se expressado na História das 

Religiões através dos mais variados tipos 

de Deusas-Mães pelas civilizações, 

mundo afora. 
 

Reencontrar o arquétipo da Grande Mãe 

significa a volta a uma condição psíquica 

passada primária. Assim sendo, o inconsciente, como caráter elementar do 

Grande Feminino e existindo independentemente de qualquer coisa, aparecerá 

Mãe do céu dos egípcios, que se inclina sobre a terra com o

horizonte circular. Por trás da mandala1, encontra-se o deus

do ar e, embaixo, os braços em adoração do Ka com o 

teme do olho, seguram a mandala que poderia significar a

totalidade da terra. (C.G.Jung, 2000. Imagem 47). 
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em posição de destaque sempre que o ego e a consciência não estiverem 

devidamente desenvolvidas, isto é, apresentarem-se de certa maneira infantis1. 

Enquanto o ego não estiver suficientemente forte e a consciência não se 

apresentar expandida, registra-se, geralmente, um domínio do inconsciente, a 

presença maternal, e uma busca do divino. Serão, então, a anima no homem, e 

o animus  na mulher, que como guias, possibilitarão transformações e 

desenvolvimento. 

 

Existem registros do arquétipo da Grande Mãe 

de milhares de anos, observado através da 

veneração do grande feminino pela 

humanidade. A infinidade de estatuetas e 

pinturas pré-históricas já encontradas, nas 

mais variadas épocas, e a presença de fábulas, 

mitos, religiões e antigos rituais, propagados 

entre povos, na imagem de deusas, fadas, 

ninfas e demônios femininos, vêm confirmar 

este fato. 
 

Deusas, era paleolítica. (Neumann, 1999. Pág. 327).  

 

De acordo com o pensamento de Jung, as imagens se utilizam de “motivos 

mitológicos”2 para expressarem os arquétipos do inconsciente coletivo. Eles 

podem aparecer de forma idêntica ou apenas parecida, porém apresentam o 

mesmo conteúdo, o mesmo padrão. Assim também se comporta o arquétipo 

materno simbolizado pela Grande Mãe. 

 

Para se entender melhor onde se situa o arquétipo materno da “Grande Mãe” 

dentro da psique humana, algumas explicações se fazem necessárias. Para tal, 

lançar-se-á mão de esquema elaborado por Erich Neumann, com uma breve 

explicação. 
 

 

                                                           
1 Considerando-se culturas patriarcais, como é o caso da ocidental. 
2 Campbell. (1997). Pág. 15. 
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LEGENDA: 

♀+  Feminino positivo   ♂+  Masculino positivo 

♂-   Masculino negativo     ♀-   Feminino negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Neumann, 1999. Pág. 30).*A anima é um arquétipo que guia tudo que é espontâneo - impulsos, reações – na vida psíquica, 

representando também o feminino interior do homem. “Anima significa alma e deve designar alguma coisa muito maravilhosa e 

imortal”. In Jung. (1969). Vol. IX/1. Pág. 26.  

 

 
O esquema é dividido em três camadas: o inconsciente, a consciência e o 

mundo. 

 

No inconsciente, encontram-se cinco níveis: 

1. O do “Arquétipo em si”, que corresponde a uma realidade não visual. 

 

*
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2. O “Uroboros”,3 estado inicial da psique, no qual o ego e a consciência do ser 

humano ainda são infantis, ainda estão em vias de desenvolvimento. Neste 

estado não há a separação dos opostos, tudo se encontra unido: consciente, 

inconsciente, positivo, negativo, masculino, feminino, etc. É o símbolo dos pais 

primordiais unidos, que depois estarão separados na imagem do “Grande Pai” 

e da “Grande Mãe”. No esquema, de acordo com o interesse do trabalho, está 

representado apenas o feminino arquetípico. 

 

3. O “Feminino Arquetípico”, fase em que o “Grande Feminino” e o “Grande 

Masculino” começam a sua diferenciação. 

 

4. A “Grande Mãe”, onde continua a diferenciação. Pode assumir as formas da 

“Mãe Bondosa”, da “Mãe Terrível” e da “Mãe Bondosa-Má”. Elementos 

femininos e masculinos bons configuram a primeira e os femininos e 

masculinos negativos, a segunda. Só a “Mãe Bondosa-Má” ou “Grande-Mãe” 

possuem os dois elementos. É boa e má ao mesmo tempo. É a emergência da 

anima, de uma alma, que tem, como uma das principais características, seu 

caráter de transformação, até mesmo quando se manifesta negativamente. 

 

5. Esta etapa de transição representa o plano entre o Inconsciente, o 

Consciente e o Mundo, tendo como figura central o ego sujeito às influências 

do inconsciente. 

 

6. Este plano, onde se encontra o Mundo, ou a vida extrapsíquica, é onde 

ocorrerão as projeções4 do ego sobre o mundo através de sonhos, visões e 

fantasias, de figuras (símbolos, objetos, etc.), ou ainda, através de outras 

pessoas. Os casos que se manifestam, através de figuras, são freqüentemente 

observados com as experiências relacionadas com as divindades. O esquema 

apresenta a Górgona, uma divindade grega cuja cabeça era coberta por 
                                                           
3 O uroboros é representado por uma serpente circular que morde a própria cauda e que, ao 
mesmo tempo pare, gera e devora, como se fosse uma roda que gira em torno de si mesma. 
Ele é a imagem do estado inicial elementar da psique, quando toda e qualquer transformação 
ocorre apenas dentro do inconsciente ou, caso haja a formação de alguma consciência, retorna 
de imediato a este. 
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víboras e cujo olhar petrificava suas vítimas, representando uma projeção da 

“Mãe Terrível”; Sofia, como a “Mãe Bondosa” e Ísis, a mais ilustre das 

divindades egípcias, conhecida como a Iniciadora, aquela que detém os 

segredos da vida, da morte e da ressurreição e encarna o princípio feminino, 

fonte mágica de toda fecundidade e de toda transformação. 

 

A imagem de Nossa Senhora da Conceição, como santa, pode ser comparada 

a da deusa Ísis, por apresentar características positivas semelhantes a ela, 

porém a imagem que desperta, na população local residente no Morro da 

Conceição, é comparável à imagem da Grande Mãe, por produzir nela um 

sentimento mais severo. Como a deusa grega Atena5 guerreira, com traços de 

luta e coragem, ou de Iemanjá6, mais de acordo com a realidade geográfico-

cultural do lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqui 1. Elaborado por Gisela, bióloga, 38 anos, residente na Ilha do Leite. 

Exemplo da imagem que faz do Morro da Conceição, remetendo a dois símbolos: 
o da mãe (Nossa Senhora) e o da igreja7. 

                                                                                                                                                                          
4 Projeção, segundo D. Sharp, é um processo automático pelo qual os conteúdos do 
inconsciente de uma determinada pessoa são percebidos por ela como estando em outras. 
Conceito já detalhado anteriormente. 
5 Deusa grega da sabedoria, guerra, artes, justiça e conhecimento. 
6 Orixá feminina = Divindade feminina de origem africana. Representa a mãe dos orixás. 
7 Vide o Capítulo 3 – O Simbólico. 
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Croqui 2. Elaborado por Célia, depiladora, 34 anos, residente nos Torrões. 

Esta pessoa, claramente, afirma que a Nossa Senhora é sua mãe. 

 
A fase da humanidade onde predominou o matriarcado, isto é, o Grande-

Feminino sobre o Masculino, é caracterizada pelo domínio do inconsciente 

sobre o ego e a consciência.8 Esta fase corresponde a uma realidade 

psicológica que não se apagou com o tempo, ela foi herdada. Encontrando-se 

presente, ainda hoje, no homem moderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Uroboros, a serpente que devora a própria cauda, como dragão coroado e como serpente alada e sem asas. (Von Franz, 

1999. Pág 56).           

                                                           
8 De acordo com E. Neumann, tanto no sexo feminino como no masculino, observa-se a 
existência de um simbolismo masculino para a dupla ego-consciência e um simbolismo 
feminino para o inconsciente. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   333   

OOO   SSSIIIMMMBBBÓÓÓLLLIIICCCOOO 
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333...   OOO   SSSIIIMMMBBBÓÓÓLLLIIICCCOOO   
 

 

“Um símbolo revela sempre, qualquer que seja o contexto, a unidade fundamental de várias 

zonas do real.”1 

 

 

333...111...   AAA   MMMÃÃÃEEE   

 

Quando uma criança precisa de apoio ou proteção, corre para os braços 

daquela que, desde antes do seu nascimento, travou um relacionamento de 

maior proximidade - a mãe. Assim também, o ser adulto, diante das 

dificuldades, incertezas e encruzilhadas que a vida apresenta, sente o mesmo, 

mas a infância já passou e se encontra agora no mundo dos “não pode” e “não 

deve”. Busca, então, uma compensação para a forma de relacionamento mais 

importante da infância – aquela entre mãe e filho(a) – que será substituída pelo 

arquétipo da mãe, nas figuras da cidade, da casa, da água, da terra, mitos 

religiosos, etc. 

 

Empregar-se-á, no presente trabalho, a palavra “Mãe”, não apenas em seu 

sentido literal, mas, também, representando tudo o que funciona como a atitude 

maternal, de uma mãe, que expresse o “estar contido”, a relação de 

“proteção/limite” e daquela que “dá a vida”. É o caso da relação entre um filho e 

sua mãe real, de um indivíduo com seus conteúdos psíquicos, de uma pessoa 

com sua casa, sua cidade, etc. e até mesmo com o espaço.  

 

 
Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, 

de teu amor de noivado 

no tempo que me seguias ao deserto, 

à terra sem sementeiras 

Era, então, Israel propriedade sagrada do Senhor.” 

(Jeremias 2, 1-3) 

 

                                                                 
1 Eliade in Durand. (1995). Pág.75. 
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“Ficará coberta de confusão a vossa mãe. 

Aquela que vos gerou corará de vergonha.” 

(Jeremias 50, 12)2 

 
Madona. Pintura do artista quatrocentista italiano Piero della 

Francesca. (Jung org., 1997. Pág. 118). 
 

 

 

333...222...   AAA   CCCIIIDDDAAADDDEEE   

 

A cidade é um símbolo materno, pelo seu duplo aspecto de proteção e limite, 

sendo muitas vezes comparada a uma mulher, cujos habitantes são como 

filhos, ou ainda, a uma virgem ou a uma prostituta. É por este motivo que 

muitas deusas são representadas com uma coroa de muros, como as cidades 

medievais, e muitas têm nomes femininos, como Atenas, Roma, Barcelona, 

Lourdes, Brasília, Olinda, Vitória, Mariana, etc. 

 

 

 

 

                                                                 
2 Ele se refere a Babilônia. Centro Bíblico Católico. (1991). 
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Diana de Éfeso, com coroa em forma de muro. Estátua romana 

do século II a.C. (Jung, 1995, vol. V. Pág. 196).      

 

 

Observe-se o que se diz nestas passagens da Bíblia: 

 
“Desce de teu trono, agacha-te ao solo, 

virgem3 filha de Babilônia, 

assenta-te, no chão, sem trono, 

filha dos caldeus! 

Já não serás chamada a delicada e a voluptuosa. 

Toma a mó, vai moer a farinha, tira teu véu, 

Arregaça teu vestido, descobre tuas pernas para passar os rios, 

(Descobre tua nudez, que se veja teu opróbrio). (...) Agora, portanto, ouve isto, voluptuosa, que 

reinas em segurança, que dizes em teu coração: ‘Eu e nada mais que eu! 

Não conhecerei a viuvez, nem a perda de meus filhos’.” (Isaías 47, 1 - 3, 8) 

 

 

“Mas a Jerusalém lá do alto é livre e esta é a nossa mãe, porque está escrito: Alegra-

te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto; pois são 

mais numerosos o filhos da abandonada, do que daquela que tem marido. “(Gálatas 4, 26 – 27) 

 

 

                                                                 
3 A Babilônia, terra virgem por não ter sido ainda conquistada. 
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“Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz,4 que se assenta à beira das 

muitas águas5, com a qual se contaminaram os rei da terra. Ela inebriou os habitantes da terra 

com o vinho de sua luxúria. (...) A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de 

ouro, pedras preciosa e pérolas. (...) Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: 

’Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra’.” 

(Apocalipse 17, 1 – 2, 4 – 6)6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Grande Babilônia. Gravura em cobre para ilustração do 

Novo Testamento, Augsburgo, 1523.  (Jung, 1995, vol. V. 

Pág. 205).        

 

 

 

333...333...   AAA   CCCAAASSSAAA   

 

A casa, tal como a cidade, é outro símbolo feminino que transmite o sentimento 

do “estar contido” e assim, a segurança, o apoio e a proteção, que são 

proporcionados pelo seio materno de uma mãe. O pilar de fundação, que 

sustenta a própria casa, também apresenta a mesma feição de apoio e 

proteção encontrada na simbologia geral da casa. 

                                                                 
4 Roma. 
5 Outras nações e línguas. 
6 Centro Bíblico Católico (1991). 
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Segundo J. Chevalier e A. Gheerbrant, a casa é a própria imagem do universo.  

Em diversas culturas são observadas associações dela com o mundo. Na 

China, por exemplo, uma casa que se mantém nos moldes da tradição cultural, 

é de planta quadrada simbolizando a terra em oposição ao céu (e ao círculo 

que é um símbolo celeste) e obedece a um eixo central imaginário que liga os 

três mundos (o subterrâneo, a terra e o céu), através de uma abertura no teto 

para a fumaça sair e, no solo, um buraco para drenar a água da chuva. A casa 

árabe, também de planta quadrada, é construída em torno de um jardim, 

igualmente quadrado, representando uma ligação com o paraíso celeste. 

 

Para Bachelard, além de símbolo feminino, na acepção de refúgio e proteção 

maternal, a casa simboliza o interior da pessoa, sua alma. Os pavimentos 

correspondem a partes da alma, onde o porão equivale ao inconsciente e o 

sótão à elevação da alma. 

 

Durante as pesquisas de campo, quando se indagou qual a primeira coisa que 

a pessoa lembrava quando pensava no Morro da Conceição, a resposta “casa” 

ficou em terceiro lugar (7.3%), perdendo para a imagem de Nossa Senhora 

(60.9%) que ficou em primeiro e, em segundo, a festa (10.9%). Quando foi 

pedido que se desenhasse o Morro da Conceição, algumas pessoas, 

desenharam suas casas e/ou várias outras casas, como D. Antônia, residente 

na área há 12 anos. Assim como para ela e para vários moradores, o Morro 

representa seu lar, sua família, o lugar onde se sente acolhido como junto à 

sua mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Croqui 1 Elaborado por moradora (idade 49), residente à rua Palmitos, Morro da Conceição.  
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333...444...   AAA   IIIGGGRRREEEJJJAAA   

 

Pode-se aplicar todo o simbolismo da mãe à Igreja, assim como se aplica à 

cidade, à caverna, à fonte, etc. Para os cristãos, por exemplo, ela é comparada 

à Virgem Maria. É considerada sua Mãe. Há registros do século II – livro 

apócrifo de Tomé – nos quais a Igreja é considerada a virgem mãe-esposa de 

Cristo. 

 
“ Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por 

ela...”(Efésios 5, 25)7 

 

A igreja cristã, através da construção de seus templos, transmitiu o simbolismo 

ligado à caverna, à gruta e à cripta, relacionados com os temas do abrigo, do 

refúgio, ou de proteção, que estão diretamente relacionados com o ventre 

materno. Segundo Durand8, toda concavidade tem esta determinação. 

Diversas igrejas estão construídas perto ou sobre cavernas, fendas, etc., como 

por exemplo, Lourdes na França, São Clemente em Roma, na Itália, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 As Igrejas antiga e atual do Morro da Conceição.  

 

 

Quando foi pedido à comunidade que desenhasse como era para ela o Morro 

da Conceição, de cinqüenta desenhos elaborados, 74% continha a figura da 

Igreja, seguida pela Imagem de Nossa Senhora, 52%, e por “sua casa”/casas, 

20%. E quando se perguntou do que a pessoa mais gostava (vide tabelas), a 
                                                                 
7 Centro Bíblico Católico. (1991). 
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reposta que obteve maior percentagem foi “Igreja” (18,0%), seguida pela 

“Santa” (16,4%) e, em terceiro lugar, com 12,7%, empataram “de tudo”, 

“festa(s)” e “do lugar”. A soma dos dois primeiros lugares, com o quinto, 

“missa”, pois também estão se referindo à igreja, totaliza 38,0%, quase um 

empate à soma dos terceiros lugares 38,1%. Vale salientar, ainda, que quem 

respondeu “de tudo”, incluiu o conjunto de tudo que compõe o Morro: o espaço 

físico, o lugar (praça: Igreja, Santa, monumento, quadra; ladeiras; escadarias; 

casas; etc.), a comunidade e a rotina característica de vida de quem lá vive. A 

pesquisa demonstra, desta forma, como estas imagens estão presentes nas 

pessoas  do Morro da Conceição. Pode-se afirmar que como pontos 

referenciais sim, mas guardando um significado maior – a imagem materna. A 

estátua de Nossa Senhora seria um ponto de referência muito mais marcante, 

porém, a maioria, escolheu a igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 1 Elaborado por morador (idade 36 anos), 

residente à rua Praça Morro da Conceição, número 489, 

Morro da Conceição.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
8 Durand. (1997). 

 

 

Croqui 2. Elaborado por moradora (64 anos), residente à rua 

Caravelas, número 283, Morro da Conceição.  
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Croqui 3 Elaborado por moradora (idade 14 anos), residente à 

rua Édson, Morro da Conceição.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 5 Elaborado por moradora (idade 83 anos), residente à rua 

do Dendê, Morro da Conceição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croqui 7 Elaborado por moradora (idade 17 anos), residente à rua do Joaquim 

Teixeira, Morro da Conceição.  

 

 
 

Croqui 4. Elaborado por moradora (idade 36 anos), 

residente à rua Itaquatiara, Morro da Conceição.  

 

  
Croqui 6. Elaborado por moradora (idade 68 anos), residente 

à rua 2 de Fevereiro, Morro da Conceição.  

 

 
 

Croqui 8. Elaborado por moradora (idade   

62 anos), residente à rua Galiléia, Morro 

da Conceição.  
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333...555...   AAA   ÁÁÁGGGUUUAAA   EEE   AAA   TTTEEERRRRRRAAA   

 

A água e a terra são forças geradoras de vida. Em muitas culturas estão 

associadas às forças criadoras do mundo. O oceano primordial gera a colina, 

representando a terra e, também, a consciência originada a partir de uma 

elevação do inconsciente. O desenvolvimento da consciência se compara ao 

de um embrião dentro da mãe, apresentando uma dependência infantil do 

materno. Jung compara o aspecto materno da água com a natureza do 

inconsciente, que é considerado a mãe da consciência.  

 

 

A água pode ser vista sob três aspectos - 

como a Mãe do mundo, fonte de vida ou de 

renascimento; como um meio de purificação e 

como um meio de regeneração. Da água se 

originou toda a vida terrestre, assim como 

Cristo nasceu da contínua fonte de amor, a 

Mãe de Deus, e também renasceu no rio 

Jordão por ocasião de seu batismo. 

 

 
Batismo de Cristo. Leonardo Da Vinci e Verrochio. 

(Edinger, 1995. Pág. 203).  

 

 

O costume de imersão em água como retorno ao útero materno, repleto de 

água vital, é anterior à época cristã e continua até hoje. Para o cristianismo, 

com o banho batismal, acontece uma transformação, que é obtida através da 

água superior da fonte existencial do Espírito Santo. 
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Inúmeras outras culturas também fazem referência 

à água como uma mãe. Em persa, “ardviçúra” é a 

fonte com água da vida e Adviçúra-Anâhita é uma 

deusa da água e do amor. Nos Vedas, livros 

sagrados dos hindus, as águas eram chamadas de 

“as mais maternais”. A água, assim, pela projeção 

do arquétipo maternal, apresenta-se com 

características mágicas, semelhantes às da própria 

mãe. 

 
 

A fonte da vida. Ícone da escola de 

Constantinopla, século XVII. (Jung, 1995, 

vol. V. Pág. 206). 

 

 

A terra tem sua atribuição como mãe desde as mais antigas e variadas culturas 

pelo mundo. Sempre esteve relacionada a temas maternais ou foi considerada 

a Terra-mãe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mãe Terra nutriz. Mural na catedral de Limburgo, cerca de 1235. (Jung, 1995, vol. 

V. Pág. 146). 
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Antigos filósofos da natureza, associavam os membros do dogma da Trindade, 

que são exclusivamente masculinos – Pai, Filho e Espírito Santo, a elementos 

da natureza – água, ar e fogo. Com a proclamação do dogma da Assunção de 

Nossa Senhora, e sua inclusão na Santíssima Trindade, o elemento feminino - 

a Virgem Maria – teve sua representação no elemento terra. Completou-se, 

então a quaternidade, arquétipo da perfeição divina: asomata – água (Pai), 

spiritus – ar (Espírito Santo), volatilia – fogo ( Filho) e somaton – terra (Nossa 

Senhora/matéria). Esta associação corresponde à feita por Santo Agostinho. 

Ele afirmou que a verdade surgiu da terra, porque Cristo nasceu da Virgem 

Maria. A Virgem apesar de não ser de natureza divina, era bem-aventurada, 

tinha uma natureza material, mas subiu aos céus com seu corpo. 

 

Nossa Senhora, na condição de “mãe”, está irrevogavelmente ligada ao 

conceito de matéria. A própria palavra “matéria”, na semelhança de sua grafia, 

está ligada à palavra “mãe” (materia e mater) e ao seu arquétipo correlato. Ela 

representa o quarto elemento, - enquanto matéria e elemento feminino - dentro 

da quaternidade alquímica, com os outros três membros: o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo. 
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Virgem Maria com a Santíssima Trindade. Miniatura da obra 

francesa Livro da Horas  (século XV). O dogma da Assunção da 

Virgem, da Igreja Católica, no qual Maria é a Rainha da 

Natureza, entra no Paraíso com seu corpo e sua alma 

reunidos, pode-se dizer que se tornou uma trindade quádrupla, 

correspondendo ao arquétipo básico de plenitude. (Jung org., 

1997. Pág. 226). 

 

 

Outro simbolismo, relacionado à mãe-terra, refere-se à cor 

azul. O azul é a cor do manto celeste de Maria, usado em 

várias representações de sua imagem. Maria representa a 

terra coberta pelo céu azul. 

 

Alguns historiadores das religiões consideram que as águas 

dizem respeito ao início dos acontecimentos cósmicos e a 

terra está relacionada à origem e fim de qualquer vida. Por 

conseguinte, a água poderia ser considerada como a mãe 

do mundo e a terra como a mãe dos seres vivos e do homem. Enfim, com a 

água e a terra, demonstra-se a presença do simbolismo ligado à grande Mãe, 

representando uma das crenças mais antigas e estáveis na história da 

humanidade, assim como o casal divino céu-terra. 

 

Diante de toda esta simbologia, percebe-se o apego que muitas pessoas 

sentem por sua terra natal, pela propriedade que possuem, pela sua cidade e 

até mesmo pela sua pequena casinha. Durante as pesquisas de campo, por 

exemplo, algumas pessoas afirmaram que, quando se lembravam do Morro da 

Conceição, por ocasião de estarem fora dele, a primeira coisa de que 

lembravam era de sua casa, o lugar em que moravam com a família. 

 

A história da luta do Morro da Conceição pela posse da terra, representa um 

despertar da população. Para aqueles que lá nasceram, estar no Morro da 

Conceição significa continuar acolhido e protegido nos braços de sua mãe que 

lhe dá abrigo. Para os de fora, que foram se agregando, representa como uma 

mãe adotiva, mas que também exerce as mesmas funções de uma verdadeira 

mãe, que dá a firmeza e a proteção de que um filho precisa. 

 

 
Foto da Imagem de Nossa 
Senhora da Conceição do 
Morro. 
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333...666...   AAA   MMMOOONNNTTTAAANNNHHHAAA   

 

A geografia do lugar, um morro, contribuiu para a fortificação do símbolo local, 

pois a presença do “elemento olímpico”,9 além do homem se sentir mais perto 

do divino, é uma referência de valor que o remete a antigos cultos de 

antepassados cristãos de significado ascensional (nos montes Tabor, Gerizim e 

Gólgota), realizados em louvor ao céu, à luz, ao fogo purificador, etc. 

 

O “alto” não faz parte da natureza terrestre do homem. Diz respeito, sim, aos 

seres sobre-humanos, ao sublime. Desta forma, por ocasião da prática de 

cultos ou quando são veneradas entidades nestes locais, por exemplo, ocorrem 

processos característicos de gigantização e divinização. Estes fazem com que 

o homem, através de uma simples atitude imaginativa de elevação, sinta-se 

com um certo poder. É ao que se refere Bachelard quando afirma:  

 
“A contemplação do alto dos cimos dá a sensação de uma súbita dominação do 

universo”10 

 

Na tradição cristã, pela presença ou pela proximidade ao Ser Divino, a 

montanha representa um ponto de ligação entre o céu e a terra, entre o mundo 

divino e o mundo material, onde se processa a união entre Deus e os homens. 

Por este motivo, é o lugar preferido para os sacrifícios – o sacrifício de Isaac 

sobre a montanha, a oração – oração de Jesus antes de ser preso no monte 

das Oliveiras, a ascensão, não só do corpo aos céus mas também a elevação 

espiritual, o progresso no sentido do conhecimento – a ascensão de Jesus no 

monte das Oliveiras.  

 

Em crenças não cristãs, também se observa semelhante simbolismo. Para 

alguns povos africanos, por exemplo, a montanha representa a morada dos 

deuses e, na mitologia taoísta, o lugar dos imortais. Tem-se, ainda, vestígios 

deixados por civilizações antigas de cultos pagãos realizados em lugares altos 

- pirâmides maias na América Central. 

                                                                 
9 Bachelard, in Durand. (1997). Pág. 137. 
10 Bachelard, in Durand. (1997). Pág. 137. 
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Outro fato que leva as pessoas a valorizarem as 

representações ligadas à verticalidade, à 

ascensão ou à elevação, são justificadas pelas 

pesquisas no campo da genética, que afirmam 

existir no homem uma constante ortogonal que 

ordena sua percepção visual. É o que faz ele 

perceber, mesmo com a cabeça inclinada, se um 

determinado plano é reto ou não. A visão 

apresenta uma dominante diretamente 

subordinada à verticalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista do Sacro Monte sobre Varese, com as capelas que margeiam a estrada para 

o Santuário. Gravura de L. e P. Giarrè, 1845. (Rossi. 1998. Pág. 152). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirâmide maia. No topo é um templo do 

deus, local onde a força criativa divina se 

manifesta e onde se realiza o encontro 

entre o deus e o homem. (Edinger, 1995. 

Pág. 180). 
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333...777...   OOO   SSSIIIMMMBBBOOOLLLIIISSSMMMOOO   DDDOOO   EEESSSPPPAAAÇÇÇOOO   

 

De acordo com o pensamento de Platão, o espaço representa uma nutriz para 

toda a ordem cósmica, ele é visto como um recipiente feminino, com a função 

nutriente como da mãe, que dá a vida e tudo contém. Ele é o objeto de 

manipulação dos arquitetos e urbanistas, que assim como uma mãe, 

modificam-no intentando melhor abrigar seu filho - o homem. 

O espaço aqui considerado é aquele que, além de incluída sua parte física, 

embora não limitado a sua localização, reproduz um retrato do pensamento. É 

um lugar que está associado às figurações, à percepção, à representação e às 

imagens. 

 

De acordo com Durand11, os três fatores que influenciam diretamente o espaço 

- a topologia, as relações projetivas e a semelhança, são, na verdade, o 

resultado de aspectos perceptivos e genéticos – ocularidade, profundidade e 

ubiqüidade da imagem. 

 

As imagens e os arquétipos utilizam o sentido da visão como o sensor primeiro. 

A visão é quem vai dar início a todo um processo de percepção, seja de um 

lugar, seja de uma situação e que posteriormente será levado a sua 

interiorização e, freqüentemente, ao imaginário dos povos. Daí decorre a 

afirmação de que a simples contemplação do mundo implica na transformação 

do objeto. As imagens não se criam, elas simplesmente se manifestam. 

 

Com a profundidade, estabelece-se uma priorização dos objetos. Percebe-se, 

por exemplo, que, quando uma pessoa está diante de uma pintura, constrói, 

automaticamente, uma terceira dimensão. Esta terceira dimensão criada é 

imaginária e funciona como uma acréscimo à figura. Enfim, o espaço está ao 

mesmo tempo em todo lugar, o homem, por sua vez, seleciona o que mais lhe 

toca, o que é mais significativo para ele. 

 

 

                                                                 
11 Durand. (1997). Pág. 409. 
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333...888...   OOOSSS   MMMIIITTTOOOSSS   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSOOOSSS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procissão a Nossa Senhora da Conceição, durante a 95ª Festa do Morro, 

saindo da Igreja da Harmonia. (Jornal do Commercio, 09/12/99).  

 

 

Os mitos são relatos em forma de ficções alegóricas que retratam culturas 

passadas e através dos quais os arquétipos se expressam. 

 

Para Eleazar Moisséievitch, etnólogo soviético, 
 

“... o mito é algo eterno, reflete a consciência primitiva e, em certos níveis, pemanece 

para sempre, sobretudo na consciência popular, de massa, porque garante a longo 

prazo a harmonização das relações entre os homens e aquilo que os rodeia. “12 

 

 

Para Durand, o mito é 
 

“... um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e esquemas,sistema dinâmico que, 

sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa.O mito é já um esboço de 

racionalização, dado que utiliza o fio do discurso,no qual os símbolos se resolvem em palavras 

e os arquétipos em idéias. O mito explicita um esquema ou um grupo de esquemas. Do mesmo 

modo que o arquétipo promovia a idéia e que o símbolo engendrava o nome, podemos dizer 

que o mito promove a doutrina religiosa, o sistema filosófico ou ... a narrativa histórica e 

lendária. 13 

 
                                                                 
12 Revista Cult. Pág. 46. 
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Esclarece que esquema é 

 
“uma generalização dinâmica e afetiva da imagem, constitui a factividade e a não-

substantividade geral do imaginário”. 14 

 
“São esses esquemas que formam o esqueleto dinâmico, 

 o esboço funcional da imaginação”. 15 

 
“Os gestos diferenciados em esquemas vão determinar, em contato com o ambiente natural e 

social os grandes arquétipos ... Os arquétipos constituem as substanficações dos esquemas”.16 

 

Uma das principais funções dos mitos é a de fixar os modelos exemplares de 

todos os ritos e de todas as ações humanas significativas. Por analogia, 

servem como exemplos a serem seguidos. As imagens arquetípicas, filosofias, 

artes, formas sociais do homem primitivo e histórico, descobertas fundamentais 

da ciência e da tecnologia e os próprios sonhos dos homens, originaram-se do 

círculo básico e mágico do mito, que, na sua essência, transmitem alguma 

necessidade humana oculta em seu interior. 

 
“Os ritos mais bárbaros ou mais bizarros e os mitos mais estranhos traduzem alguma 

necessidade humana, algum aspecto da vida, seja individual, seja social”. 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dança durante rito balinês, no qual são usadas máscaras de espírito feminino maligno. (Jung, org., 1997. Pág. 

126). 

                                                                                                                                                                                              
13 Durand (1997). Págs. 62/63.  
14 Durand. (1997). Pág. 60.  
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Durkheim. (1996). Pág. 148. 
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Adolescente da tribo Cadiueu enfeitada para sua festa de 

puberdade. Rito de iniciação que pode ser comparado às 

comemorações pela passagem dos 15 anos de idade das 

jovens ocidentais e o sacramento da “crisma” entre os 

católicos, quando o batizado reafirma sua vontade soberana 

de se tornar um membro ativo da Igreja Católica. (Strauss, 

1996. Pág. 160). 

 

Os mitos são transmitidos de um lugar a outro através das gerações. Estas os 

passam da maneira que os vêem, acrescidos de novos elementos e de acordo 

com a cultura do povo e da época em que se apresenta. 

 

Rossi considera que há uma relação entre rito, monumento e elemento 

mitológico. Ele defende que o rito é um elemento permanente e conservativo 

do mito. O monumento testemunha o mito, torna possível suas formas rituais. 

Fato semelhante se repete com a imagem de Nossa Senhora da Conceição no 

Morro. O ritual de ir ao local, rezar aos pés da Santa, vestir azul e pagar 

promessas, mantém vivo o mito. Assim, o monumento, pelo seu testemunho, 

pela sua presença, além de fortificar o mito, torna possível os rituais que ao seu 

redor ocorrem. 

 
“Todo mundo sabe que a imagem não faz milagre. É uma imagem como outra 

qualquer. Mas para o povo ela tem um valor especial.”18 

                                                                 
18 Félix Galvão Batista Filho, padre e jornalista. 
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Fiéis prestando homenagem a Nossa Senhora na Igreja do Morro. 

(Diário de Pernambuco, 08/12/99).                 

 

 

Existe uma infinidade de motivos nas diversas culturas pelo mundo afora, como 

o da criação, da morte e da ressurreição, da ascensão aos céus, nascimentos 

virginais, etc., além de rituais de renovação como pela passagem do Ano-Novo, 

da primavera, etc. 

 

Os mitos religiosos, concedem ao homem segurança e força para não serem 

esmagados pela imensidão do universo, pois, como um sistema dinâmico de 

símbolos, arquétipos e esquemas, podem não representar verdades concretas 

do ponto de vista do realismo, mas, psicologicamente, são e funcionam como 

um meio de conquista. 
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Por serem os símbolos transformadores de energia, e, como tal, agirem 

paralelamente de modo sugestivo e convincente, exprimem o conteúdo desta 

convicção através da energia própria do arquétipo. A energia liberada na 

vivência do arquétipo é tamanha, que Jung  afirma que ela produz fé, 

naturalmente.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depoimento de devotos. (Diário de Pernambuco, 9 de dezembro de 1998).  

 

 

O sentido de religião, assim como o do culto ou das inúmeras crenças 

produzidas e vivenciadas pelo ser humano, dizem respeito, neste trabalho, a 

um elemento ou efeito dinâmico que domina o homem através de uma(s) 

causa(s) externa(s) a este, independentemente de sua própria vontade e que 

vai provocar uma significativa modificação de sua consciência. Este elemento, 

ou efeito dinâmico, foi chamado por Jung de numinoso,20 que, apesar de ser 

extravasado através de formas variadas, transmite significações semelhantes. 

Sua presença é sentida em certos objetos visíveis (como, por exemplo, com as 

imagens religiosas) e/ou pelo influxo de uma presença invisível que domina o 

homem, passível de ocorrer em qualquer situação em que ele esteja presente. 

É importante salientar, ainda, que são sensações experimentadas 

exclusivamente pelo ser humano. 

 

 

                                                                 
19 C. G. Jung. (1995). Pág. 221. 
20 Vide nota 12. 
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 Devotos pagando promessas. (Jornal do Commércio, 09/12/99), ((Folha de Pernambuco, 09/12/99). 

 

 

As idéias vindas da religião estão por toda parte e sendo constantemente 

expressas pelos símbolos. O homem pode não as perceber racionalmente, 

mas seu inconsciente consegue captá-las porque são expressões de fatos 

psíquicos de caráter universal. Ao se pretender racionalizá-las, perde-se a 

significação simbólica. 

 
“A denominada religião cristã existiu entre os antigos e nunca deixou de existir, desde o 

começo da raça humana até o aparecimento de Cristo, época em que a verdadeira religião, 

que já existia, começou a chamar-se Cristianismo.”21 

 

 

 

333...888...111...   IIIEEEMMMAAANNNJJJÁÁÁ   

 

Dentro do panteão nagô, Iemanjá 

representa a mãe dos orixás22, é 

conhecida como a “Rainha do 

Mar” e é a correspondente 

sincrética em Pernambuco de 

Nossa Senhora da Conceição. 

 
 

Altar dedicado a Iemanjá, que às vezes tem forma de sereia. (Revista 

Marie Clair. Pág. 29). 

                                                                 
21 São Tomás de Aquino in Chaves. (2000). Pág. 16. 
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“Iemanjá é simbolizada pelo seio que alimenta o ser. Não tem nada mais divino para a 

mulher do que o seio que alimenta.”23 

 

 

De acordo com Segato24, Iemanjá é 

comparável ao próprio mar, pois apresenta 

características que assim o lembram - seu 

ânimo melancólico e seu comportamento 

imprevisível, que ora se mostra através de 

gestos suaves, ora muito violentos. É 

voluntariosa e respeitável. Como o mar, não 

é possível saber o que se passa embaixo 

da sua superfície. 

 

 

Alguns estudiosos fazem analogias entre as palavras mãe e mar. Na língua 

francesa há grande semelhança fonética (mère e mer) e no latim, mar é mare, 

significando ambas, abrigos e correspondendo a onde se juntam, guardam 

coisas, como matrizes, fontes, origens, etc. Tudo sai do mar e tudo retorna a 

ele. É o lugar dos nascimentos, transformações e dos renascimentos. O mar é 

ao mesmo tempo símbolo da vida e da morte, pois segundo J. Chevalier e A. 

Gheerbrant, pode simbolizar um estado transitório, de incerteza cujo desfecho 

pode ser positivo ou negativo. 

 

O simbolismo da mãe tanto pode estar associado ao mar quanto à terra, onde 

nascimento e morte ocorrem simultaneamente. O nascer, sair da água do útero 

materno e à terra voltar ao morrer. A terra, como o mar, é a mãe de tantos 

seres vivos que ao seu seio um dia retornam. Assim como o mar traga o sol 

todos os dias ao entardecer, no dia seguinte o faz renascer novamente. 

 

                                                                                                                                                                                              
22 Divindades africanas. 
23 Mãe Stella de Oxossi, iyalorixá (sacerdote de orixá) do terreiro de Ilé Axé Opô Afonjá na 
Bahia. Revista MarieClaire (1999). Pág. 36. 
24 Segato. (1995). 

 
Ritual para dar axé (poder) ao presente a ser oferecido no 

mar. (Rev ista Marie Clair. Pág. 34). 
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Referir-se ao mar, representa, por vezes, a imagem da mãe, como a “... 

Madona, enquanto ‘stella maris’, a quem os marinheiros cristãos dirigem suas 

preces, pedindo auxílio e proteção 25, na saudação a Mãe de Deus na oração 

medieval: “Ave maris stella” ou em nome de escola de freiras alemãs Maristella 

(estrela do mar que é também a mãe do mar). Enfim, muitos vocábulos, antes 

atribuídos a deusas lunares ou marinhas, são coincidentes com os aplicados 

na China a Shing-Moo, a Stella maris chinesa e à Virgem Maria, como, por 

exemplo, “luz espiritual”, “estrela do mar” e “rainha do oceano”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bahia – devotos oferecem presentes a Iemanjá no Bairro do Rio Vermelho e pescadores do Jardim de Alá. (Revista Marie Clair. Págs. 

32 e 33). Pode-se observar, nestes exemplos, o simbolismo da “nave”, que, “É a imagem da vida, cujo centro e direção cabe ao homem 

escolher.” (Chevelier/Gheerbrant, pág. 632). 
 

Iemanjá, por ser considerada a grande mãe da água e do lar, a mãe dos 

deuses, é respeitada pelo seu domínio, sua autoridade e sua superioridade. É 

protetora, dedicada e maternal, mas também é mandona e possessiva. Apesar 

de ser “a mãe”, não é seu lado materno e acolhedor que se destaca mas, sim, 

o poder que exerce sobre seus filhos. Ela representa a lei a ser obedecida, 

independentemente de ser justa ou não. Sua meta principal é a manutenção da 

ordem geral, seja a que custo for. 

 
“Ela é mais que nada uma mãe administradora”.26 

 

Dentro do politeísmo afro-brasileiro, além da figura do “pai ou mãe-de-santo”, 

cuja função é semelhante a de um padre para a religião católica, existe 

                                                                 
25 Neumann. (1999). Pág. 227. 
26 Segato. (1995). P. 368. 
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também o “filho-de-santo”. Ser um filho-de-santo “significa ter selado 

ritualmente um vínculo pessoal e irrevogável com um orixá ou santo”.27 

 

De acordo com o credo, toda pessoa tem um santo particular, um orixá, um 

“dono da cabeça”, como se fosse um “anjo da guarda”. Este primeiro santo é 

acompanhado pelo “ajuntó” (adjunto/assistente), ou segundo santo de cabeça e 

por um outro, o terceiro santo. Todos têm a função de proteger e dar orientação 

à vida da pessoa. Com o passar do tempo e a antigüidade no culto, uma 

pessoa poderá também reunir outros santos além destes três. 

 

Segato afirma que o filho-de-santo adquire as características de seu santo de 

cabeça, constituindo a estrutura básica de sua personalidade, sendo 

mescladas por traços da do ajuntó e do terceiro santo. 

 

Para ela, os filhos de Iemanjá são generosos, maternais, gostam da solidão e 

se irritam com facilidade. Geralmente são gentis, educados e aparentam ser 

ternos e carinhosos, mas na verdade são mal-humorados. São quietos, 

respeitosos e confiáveis no cumprimento de seus deveres, apesar de, no 

trabalho diário, não se esforçarem além do exigido. 

 

Apresentam um grande autocontrole, quase nunca são tomados pelas 

emoções. Raramente perdem o domínio de si-mesmos. Apenas choram com 

facilidade, pois se apegam muito aos outros. No entanto, se são perturbados, 

perdem o humor com facilidade e, com sua língua ferina, despejam toda sua  

ira, insultando duramente. Depois, voltam à serenidade anterior como se nada 

tivesse acontecido. 

 

Quando precisam tomar alguma decisão, vacilam um pouco. São prudentes e 

não se precipitam. Não gostam de emitir uma opinião pessoal. Tímidas, 

preferem ficar na surdina. Quando decidem algo, é definitivo. A teimosia 

impede que mudem de opinião. Para conseguirem o que querem, não medem 

a natureza de seus atos. 

 
                                                                 
27 Segato. (1995). P.48 
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  Adeptos do Candomblé reverenciando Iemanjá na véspera do dia 8 de dezembro.  

  (Folha de Pernambuco, 09/12/99). 

 

A habilidade política é outro traço de sua personalidade. São pessoas que 

detêm o dom da palavra e por isto mesmo seduzem. Conseguem se relacionar 

com facilidade, conhecem muita gente, mas os amigos verdadeiros são 

poucos. 

 

Os filhos de Iemanjá parecem estar sempre distantes, apáticos, tristes, 

calados, voltados para o passado, para antigas recordações. São muito 

fechados e ninguém sabe quando realmente merecem ser consolados. A 

falsidade é outra característica marcante de muitos de seus filhos. Assim como 

o mar, calmo em sua superfície, escondendo o que acontece no seu interior, 

Iemanjá se apresenta: serena e imprevisível, podendo surpreender a qualquer 

momento com uma violenta pancada. 

 

Assim, também, podem ser comparados os filhos do Morro da Conceição - 

pessoas meigas e amigáveis, mas quando decidem fazer algo, lutam, unem-se 

e conseguem. 

 

 

333...888...222...   NNNOOOSSSSSSAAA   SSSEEENNNHHHOOORRRAAA   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO 

 

De acordo com a doutrina cristã, Maria é a Mãe de Jesus Cristo. O Espírito 

Santo operou milagrosamente, promovendo a concepção de Jesus através da 

sua união com o Espírito Divino. Como Jesus constitui parte do mistério da 

Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), onde os três são um só e 
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onde cada um também está nos outros, Maria representa, desta maneira, a 

mãe de Deus e a mãe espiritual de toda a humanidade. 

 
“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e 

bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós 

pecadores...” (Oração da Ave-Maria) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto da Imagem de Nossa Senhora da  

Conceição no dia de sua festa.  

 

 

Deus-Pai fez com que seu único Filho assumisse uma natureza humana, para 

servir de mediador entre Ele e o homem pecador, objetivando reparar o pecado 

original cometido por Adão e Eva, através de seu sofrimento. Este seguimento 

da história se deu com Maria, que concebeu Jesus imaculada, isto é, sem 

manchas e culpa do pecado original. Deste fato vem o título concedido a ela de 

“Imaculada Conceição” (imaculada concepção). 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   444   

NNNOOOSSSSSSAAA   SSSEEENNNHHHOOORRRAAA   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   NNNOOO   BBBRRRAAASSSIIILLL   
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444...   NNNOOOSSSSSSAAA   SSSEEENNNHHHOOORRRAAA   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   NNNOOO   BBBRRRAAASSSIIILLL   

 

De acordo com a arquidiocese de São Paulo1, a veneração a Nossa Senhora 

da Conceição iniciou-se nos século VIII e IX no Oriente e Ocidente, sendo o 

dogma proclamado no ano de 1854. Em 8 de dezembro de 1854, então, S.S. o 

papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição pela Bula “Ineffabilis 

Deus”: 

 

 
“Em honra da santa e indivisível Trindade, para glória e ornamento da Virgem Maria Mãe de 

Deus; para exaltação da fé católica e propagação da religião cristã; com a autoridade de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e com a nossa própria, 

declaramos, proclamamos e definimos, que a doutrina que sustenta a abençoada Virgem Maria 

foi preservada imune de toda culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular 

graça e privilégio de Deus onipotente, em atenção aos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do 

gênero humano, foi revelada por Deus e deve ser, portanto, firme e constantemente acreditada 

por todos os fiéis”.2 

 

 

Aqui, no Brasil, observou-se a formação de uma unidade religiosa desde o 

início de sua colonização com o trabalho dos jesuítas. Esta unidade religiosa, 

embora a princípio tenha sido imposta, promoveu o estabelecimento de um 

catolicismo como expressão religiosa dominante. 

 

Os valores religiosos foram, aos poucos, influenciando e tomando parte de 

todos os setores da vida social. O costume de se seguir em procissões, tão 

freqüentes no passado local, os arcos em homenagem a santos e a 

organização do calendário oficial, determinado de acordo com as festividades 

religiosas, são traços desta influência. 

 

No século XIX, tem-se registro de algumas festas religiosas que atraiam muitas 

pessoas, tendo suas comemorações estendidas por uma semana. É o caso de 

Nossa Senhora dos Prazeres, de Nossa Senhora do Rosário, de Santana, de 

                                                                 
1 Arns. (1996) in www.arquidiocese-sp.org.br/santosem/santos1.htm. 
2 Macintyre. (1992). Pág. 36. 
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São Gonçalo, de Bom Jesus de Bouças, de Nossa Senhora da Soledade e de 

Nossa Senhora da Conceição.3 

 

Em quase todos os meses do ano há festividades relacionadas a celebrações 

da Igreja Católica. E de acordo com a importância para a população é feriado. 

Logo em janeiro, no dia 6, há a festa de Reis, muito comemorada em diversas 

cidades do interior do Estado de Pernambuco; em fevereiro/março a quarta-

feira de Cinzas; no mês de abril, a festa de Nossa Senhora dos Prazeres, nos 

Montes Guararapes e a semana santa; em junho, Corpus Christi e os dias de 

Santo Antônio, São João e São Pedro; em julho, a festa da padroeira do 

Recife, Nossa Senhora do Carmo; em outubro, a da padroeira do Brasil, Nossa 

Senhora da Conceição Aparecida e em dezembro as comemorações de Nossa 

Senhora da Conceição e do nascimento de Jesus Cristo, o Natal. 

 

No Brasil, o culto a Nossa Senhora da Conceição foi herdado de Portugal onde 

era muito popular e possuía muitos devotos. No ano de 1606, D. João IV 

dedicou o reino português a Nossa Senhora da Conceição, que passou, então, 

a ser a padroeira de Portugal e de todas suas colônias.4 

 

Assim, a devoção a Nossa Senhora foi, aos poucos, sendo introduzida pelos 

portugueses. Afirma-se que Pedro Álvares Cabral trouxe uma imagem da 

Virgem da Conceição em uma de suas naus e, em 1586, os jesuítas 

introduziram as Congregações Marianas. 

 

Os frades franciscanos foram, na verdade, os reais responsáveis pela difusão 

de Norte a Sul do Brasil da devoção à Virgem da Conceição. Por onde 

passaram deixaram templos a ela consagrados. Acredita-se que hoje existam 

cerca de 370 paróquias em seu nome, como também, ela é padroeira de 

numerosos estados e cidades do Brasil. Sua popularidade pode ser justificada, 

também, por ser a correspondente sincrética da deusa africana Iemanjá, 

herança da cultura africana e presente no inconsciente coletivo de todo o povo 

brasileiro. 

                                                                 
3 Fonte: Cabral de Mello. (1997). Pág. 52. 
4 Fonte: Mendonça. (1986). 
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Atualmente, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 

Afirma-se que o nome Aparecida procedeu de um fato ocorrido com três 

pescadores no Rio Paraíba, no ano de 1717. Estes pescadores, após muito 

tempo de trabalho e sem resultados satisfatórios, acharam em suas redes, ao 

invés de peixes, uma estátua em barro de Nossa Senhora da Conceição sem 

cabeça, que, logo em seguida, também foi pescada. Jogaram as redes mais 

uma vez, e desta, os peixes vieram em grande quantidade. 

 

O acontecido logo se espalhou e foi erigido um oratório para as pessoas que se 

dirigiam ao lugar para rezar. Posteriormente, construiu-se uma capela e, 

finalmente, uma basílica por ato do Sumo pontífice, o papa Pio X, a 5 de 

setembro de 1909. 

 

Em 16 de julho de 1930, Nossa Senhora da Conceição Aparecida é 

proclamada Padroeira Principal do Brasil, por bula papal de Pio XI. Nos dias 

atuais, o templo atrai muitas pessoas em peregrinação. Os devotos asseguram 

que ela tem realizado inúmeras curas e milagres. 

 

No Estado de Pernambuco, o dia de Nossa Senhora da Conceição é bastante 

comemorado em várias cidades. É o caso do Recife, Belo Jardim, Nazaré da 

Mata, Palmares, Itamaracá, Goiana, Jaboatão, Escada e Paulista. 

 

No Recife, Nossa Senhora da Conceição, sempre foi muito querida, apesar de 

não ser a padroeira da cidade, que é Nossa Senhora do Carmo. Muitas 

pessoas, inclusive, fazem confusão pensando ser a virgem da Conceição e não 

Nossa Senhora do Carmo a verdadeira padroeira. 

 

Este sentimento religioso pela Virgem da Conceição é datado de muito tempo 

na cidade do Recife. Essa devoção é registrada por Sebastião V. Galvão no 

livro “Diccionario Chorografico, Historico e Estatístico de Pernambuco”, quando 

historia a construção do Arco da Conceição e da extinta capela de N. Sr.ª. da 

Conceição do Arco. 
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O Arco da Conceição, localizava-se na cabeceira da primeira ponte construída 

na cidade, a Ponte do Recife, atualmente Ponte Maurício de Nassau, voltado 

para a rua Marquês de Olinda. Posteriormente foi demolido (1913), juntamente 

com a Matriz do Corpo Santo e o Arco de Santo Antônio (1917), para dar lugar 

ao novo traçado das Avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco. 

 

“Nesse arco do lado do Recife collocou-se, sobre um nicho preparado no alto do frontão, uma 

imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do reino, e dessa circúmstancia veio-lhe a 

denominação de Arco da Conceição. Em 1746, quando concluiram-se todas as obras, teve 

logar a collocação da imagem de Nossa Senhora em seu nicho. ”5 

 

“Cahindo sobre o Recife uma tremenda tempestade de ventanias, trovão e raios, em 5 de 

Março de 1774, assustou-se o povo de tal sorte, que começou a praticar devotíssimas 

procissões. O povo do Recife, invocando a proteção de N. S. da Conceição do Arco, atribuiu a 

seu patrocínio applacar-se a tormenta sem causar damno algum naquella freguezia; 

augmentando-se então d’ahi por diante, a sua devoção, deliberou o vigário, frei João da Cunha 

Menezes construir uma capella decente e espaçosa, cuja administração legou a seus 

successores.”6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  Arco da Conceição e antiga Ponte do Recife (atual Maurício de Nassau). (Postais antigos) 

 

 

Entretanto, pode-se afirmar que o culto se consolidou com a construção do 

monumento e a colocação da imagem de Nossa Senhora da Conceição no 

antigo Morro da Bela Vista / Morro do Arraial, como era conhecido o Morro da 

Conceição. 

                                                                 
5 Galvão. (1921). Pág. 35. 
6 Galvão. (1921). Pág. 36. 
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“A 8 de Dezembro, inauguro-se no môrro do Arraial (antigo Bagnolo), com a bençam do 

prelado diocesano, D. Luiz R. da Silva Britto, um monumento religioso, commemorativo 

do 50° anniversario da proclamação, pelo papa Pio IX, do dogma da Immaculada 

Conceição da Virgem Santissima – Mãe de Jesus Christo. Foi construido pelo 

engenheiro Lafayette Bandeira. Calculou-se em 20.000 o numero de pessôas que 

concorreram a tal cerimonia. Dahi por diante aquelle môrro passou a ser denominado 

Môrro da Conceição.”7 

 

 

444...111...   RRREEEFFFLLLEEEXXXÃÃÃOOO   

 

O mundo moderno, determinado a instaurar a ordem, acredita que a solução 

para o problema, está nos regulamentos, na burocracia, e no cientificismo. Um 

mundo do concreto, palpável e do modo masculino de consciência8. No 

entanto, por vezes, percebe-se que algo está faltando. Ele se cansa. O que 

ocorre, então? O modo feminino, ou seja, do inconsciente, da natureza, tendem 

a voltar. É um processo arquetípico que se inicia, no qual o poder é passado do 

masculino ao feminino. Assim se observou com os deuses egípcios 

masculinos, em determinada fase de sua cultura, quando foram substituídos 

quase que exclusivamente por uma única deusa - Ísis. 

 

Para o mundo cristão, particularmente o católico, algo semelhante se 

processou quando o papa Pio XII decretou o dogma da Assunção da Virgem 

Maria, no ano de 1950, fazendo com que, subitamente, Nossa Senhora 

adquirisse uma posição mais dominante dentro do culto, se comparada a de 

tempos anteriores. 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 Galvão. (1921). Pág. 86. 
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A espiritualização da matéria retratada como a 

coroação da Virgem Maria. A cena representa a 

quaternidade alquímica: Pai, Filho e Espírito Santo 

(pomba), com o feminino (matéria) como quarto 

elemento. (Von Franz, 1999. Pág. 50).                  

 

 

A atitude do papa em destacar a Virgem Maria, elevando sua posição, pode, 

então, ser interpretada como uma tentativa de conferir a ela uma nova visão – 

material - porém, diferenciada. Este procedimento representa uma oposição ao 

excessivo materialismo vigente, reflexo de uma crescente valorização de 

conteúdos exclusivamente racionais e conscientes. 

 

O dogma, verdade indiscutível de uma religião ou doutrina, não é aceito pelo 

mundo de extremo racionalismo. Mas, por que não deixá-lo cumprir seu papel? 

Uma teoria científica logo é substituída por outra, enquanto um dogma 

mantém-se por séculos. Não são privilégios do catolicismo os mitos da 

concepção virginal9, da ascensão de uma virgem aos céus ou do Homem-Deus 

sofredor, seus conteúdos se repetem em diferentes outras culturas, pois o 

dogma consegue exprimir a atividade espontânea e autônoma do inconsciente. 

 

                                                                                                                                                                                              
8 O inconsciente está associado ao modo feminino, enquanto a consciência ao modo 
masculino. 
9 Na Colômbia, tem-se o mito do “Filho do Sol”, que narra a fecundação de uma virgem pelo 
Sol, através de seus raios, no Egito a semelhança de Ísis e seu filho Hórus e Sêmele, cujo filho 
Dionísio, morre e ressuscita e a semelhança na história de Mâyâ, a mãe de Buda e a Virgem 
Maria. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   555   
BBBRRREEEVVVEEE   HHHIIISSSTTTÓÓÓRRRIIICCCOOO   DDDOOO   MMMOOORRRRRROOO   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   
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555...   BBBRRREEEVVVEEE   HHHIIISSSTTTÓÓÓRRRIIICCCOOO   DDDOOO   MMMOOORRRRRROOO   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   
 

A história do Morro da Conceição se iniciou após 1630, período da invasão 

holandesa ao Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mapa do Recife - ano 1648. Neste mapa, percebe-se como a mancha urbana ainda era reduzida a esta época, caracterizando se, 

a cidade, por sítios isolados. (Barreto, 1994. Pág. 37). 
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Em 1631, chegou a Pernambuco Giovanni Vicenzo San Felice - o Conde de 

Bagnuolo, oficial napolitano a serviço da Espanha e Portugal, para ajudar a 

combater os holandeses. Ele planejou construir um forte na chapada do atual 

Morro da Conceição, por sua posição estratégica e altitude. O forte, no entanto, 

não chegou a ser concluído; foi tomado pelas forças flamengas. 

 

A partir da tomada do Arraial do Bom Jesus, então, o domínio holandês vai aos 

poucos se consolidando. Esse local, que passou a ser chamado de “Morro do 

Bagnuolo”, tornou-se um importante ponto de ataque holandês ao forte do 

Arraial, comandado pelo capitão Verdoes, juntamente a outros, como no 

próprio morro, no seu sopé, às ordens do capitão Cristianz, o Passo do Fidalgo, 

atual Santana, sob o comando do capitão Inderson, Casa Forte, comandada 

pelo capitão Tourlon e o local onde atualmente está localizado o largo de Casa 

Amarela, comandado pelo capitão Ernestus. 

 

Após 24 anos de domínio, os holandeses são expulsos e o local que foi 

testemunha das investidas do capitão Verdoes passa a ser conhecido como 

“Outeiro da Bela Vista”, pela excelente visão que se experimentava do local. 

 

Em 1654, presenciou-se uma grande crise na produção açucareira brasileira 

que não conseguia competir com a das colônias holandesas nas Antilhas. Esta 

crise provocou o fechamento de vários engenhos no Estado de Pernambuco, 

que, aos poucos, vão adquirindo uma nova feição, como decorrência da 

incorporação de um novo uso, através do cultivo de pequenas culturas. Vão, 

assim, transformando-se em pequenos sítios. No século XVIII, verifica-se, no 

Recife, um grande crescimento e passa a ser a capital de Pernambuco. A 

cidade que, inicialmente ocupou sua planície constituída pelos bairros do 

Recife, onde se encontrava o porto, o bairro de São José, a ilha de Santo 

Antônio e pelos engenhos de açúcar das margens do Capibaribe, começa a se 

expandir, os mangues começam a ser aterrados e surgem os primeiros 

subúrbios. Entretanto, até meados do século XIX, ainda se observavam muitos 

vazios urbanos, não havendo uma continuidade dos casarios entre as áreas 

mais afastadas e o núcleo central da cidade.  
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Mapa do Recife – ano 1875. Observa-se um maior adensamento da malha urbana, se comparado ao mapa do ano de 1648. No local 

do atual Morro da Conceição, é representada apenas a mata original. (Barreto, 1994. Pág. 53). 

 

É só a partir do final do século XIX, que o Recife começa a incorporar 

aglomerados e arredores periféricos, muitos dispostos ao longo de estradas, 

vias e caminhos ou surgidos como evolução dos antigos sítios, que por sua 

vez, deram origem aos bairros e subúrbios da cidade. É o caso da Madalena, 
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Torre, Monteiro, Casa Forte, Várzea, Apipucos, Engenho do Meio, etc., que 

passam a se incorporar à malha urbana. 

 
 Mapa do Recife – 1906. (Barreto, 1994. Pág. 55). 

 

Apenas, a partir das décadas de 50 e 60, como decorrência do aumento da 

densidade populacional, agravada pelas migrações vindas do interior do 

Estado de Pernambuco para a capital e da especulação imobiliária, as áreas de 

morros e alagados começam a ser ocupadas. As áreas mais afastadas, 
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inicialmente, pequenos aglomerados nos arredores da cidade, vão dar origem 

aos bairros atuais: Madalena, Torre, Casa Forte, Barro, Tejipió, Capunga, 

Graças, Campo Grande e Santo Amaro, que começaram a se integrar ao 

núcleo inicial da cidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mapa do Recife – 1932. (Barreto, 1994. Pág. 67). 

 
O Morro da Conceição, diante deste quadro em que se encontrava o Recife, 

apresentou-se, como uma das primeiras alternativas de moradia popular 

espontânea na cidade. Sua localização próxima à Estrada de Ferro do Recife a 
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Limoeiro, imediações atuais da Avenida Norte, ao longo da qual surgiram 

pequenos povoados consolidando um habitat suburbano e sua proximidade ao 

bairro de Casa Amarela, foram fatores decisivos que contribuíram para acelerar 

seu povoamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa: Planta Geral das Ligações da RFFSA. Data desconhecida, provavelmente entre 1904 e 1946. (Biblioteca da RFFSA). 

 

O acesso ao Morro, inicialmente, era feito pela Estrada de Ferro Norte de 

Pernambuco, que tinha início no Brum e se dirigia a Camaragibe. Até então 

não existiam vias pavimentadas que permitissem seu acesso. Tem-se registro 

de que entre os anos de 1925 e 1926, durante a administração do prefeito 

Alfredo Osório de Cerqueira, foi criado um acesso proveniente da área do 

Arraial em Casa Amarela. A Avenida Norte, que acompanhava o percurso da 

antiga linha do trem, só veio a ser pavimentada (embora não em toda sua 
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extensão), no ano de 1946, na administração de Pelópidas da Silveira. Esta via 

de penetração facilitou a circulação, promovendo a integração da cidade com 

áreas mais afastadas. 

 

O bairro de Casa Amarela, situado nas proximidades do Arraial do Bom Jesus, 

a princípio era um lugar pouco valorizado, conhecido apenas como uma região 

de clima ameno, bom para a cura de “certas doenças”. Diz-se que a origem de 

seu nome está ligada à história de um rico comendador de nome Joaquim dos 

Santos Oliveira, que ali se instalou para tratar da saúde. Embora desenganado 

pelos médicos, curou-se. Construiu, então, no sítio, uma casa grande pintada 

na cor ocre, que todos passaram a chamar de “a casa amarela”. 

 

A Estrada do Arraial, cujo primeiro trecho ligava os Manguinhos à capela dos 

Aflitos e terminava no bairro de Casa Amarela, fazia parte de um ramal geral 

que ia do Recife a Dois Irmãos. Sua construção facilitou o acesso à localidade 

que inicialmente se resumia apenas a um largo, onde estava situado o 

cemitério público. Com o transcorrer do tempo, Casa Amarela se caracteriza 

por agregar usos ligados ao comércio e serviços (o mercado público, as feiras, 

indústrias), que, funcionando como um pólo de atração, passa também a 

abrigar grande parte da população menos favorecida da cidade, tornando-se 

um dos bairros mais populosos do Recife. 

 

Diante dos crescentes problemas habitacionais decorrentes da expansão da 

cidade, da migração da zona rural, da especulação imobiliária e dos 

movimentos sindicais, o Poder Público adota uma nova política urbana nos 

moldes higienistas europeus e de embelezamento da cidade em voga à época. 

É criada, assim, a “Liga Social Contra o Mocambo”, com o intuito de retirar os 

mocambos da cidade e promover a construção de casas populares.1 

 

Foram, desta forma, construídas várias vilas espalhadas pela cidade. Nas 

proximidades do Morro da Conceição, foram construídas 486 casas na Vila dos 

                                                           
1 A Liga Social Contra o Mocambo, criada em 1939 como uma entidade particular, de cunho 
humanitário, em 1945 é transformada em autarquia estadual – o Serviço Social Contra o 
Mocambo, redirecionando sua atuação para as habitações de classe média. 
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Comerciários em Casa Amarela, entre a Estrada do Arraial e a Avenida Norte, 

destinadas à classe média e financiadas pelo Instituto de Aposentadoria e 

Pensão dos Comerciários - IPAC e 25 casas na Vila Inocêncio José da Silva na 

Avenida Norte, edificadas por construtoras particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Mapa do Recife – 1924. (Planta confeccionada pelo Departamento de Saúde e Assistência.  

 Acervo da Fundação Joaquim Nabuco). 
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 Vilas Populares da Liga Social contra o Mocambo. (Trabalho de graduação: As Vilas Populares da Liga Social Contra o  

 Mocambo. Pág.65). 
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A própria história da expansão da cidade do Recife contribuiu para que a área 

do Morro da Conceição, com o tempo, viesse também a integrar o processo. 

Mas o fato que verdadeiramente marcou seu início foi, sem dúvida alguma, a 

vinda da imagem da Virgem Maria para o local. 

 

A imagem foi colocada no ano de 1904, na parte mais alta do Morro, em um 

terreno doado à Diocese de Olinda, para a comemoração do 50° aniversário da 

proclamação do dogma da Imaculada Conceição, quando o bispo diocesano D. 

Luís Raimundo da Silva Brito, contando com a colaboração da irmandade São 

Vicente de Paulo e doações da sociedade recifense, deu início à história do 

Morro da Conceição. 

 

Inicialmente, foi erigido um altar elevado para abrigar a imagem, constituído por 

um nicho de quatro colunas, fechado por um gradil em ferro e coberto por uma 

cúpula em estilo gótico. Dois anos após, foi construída uma capela no mesmo 

estilo, inaugurada a 14 de julho de 1906. 

 
“A 8 de Dezembro, inaugurou-se no môrro do Arraial (antigo Bagnolo), com a bençam 

do prelado diocesano, D. Luiz R. da Silva Brito, um monumento religioso, commemorativo do 

50° anniversario da proclamação, pelo papa Pio IX, do dogma da Immaculada Conceição da 

Virgem Santissima – Mãe de Jesus Christo. Foi construído pelo engenheiro Lafayette Bandeira. 

Calculou-se em 20.000 o numero de pessôas que concorreram a tal cerimonia. Dahi 

por diante aquelle môrro passou a ser denominado “Môrro da Conceição”.2 

 

Por muito tempo, o local, que era limitado por uma cerca e abrigava apenas o 

monumento, a capelinha e a casa do morador que tomava conta, foi sendo 

desmatado e povoado gradativamente. 

 

A imagem francesa, toda em ferro, pesando quase duas toneladas e medindo 

três metros de altura, representa a Imaculada Conceição: “uma virgem sobre o 

globo terrestre esmagando com os pés uma cobra, símbolo do pecado original, 

de mãos postas em atitude de oração, vestindo túnica branca e manto azul”.3 

 
                                                           
2 Galvão. (1921). Pág. 86. 
3 Mendonça. (1986). Pág. 171. 
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A inauguração do monumento se deu com uma grande celebração religiosa, 

reunindo cerca de 20.000 pessoas no local. A edição do dia 11 de dezembro de 

1904 do Jornal do Recife dá a seguinte descrição da festa nas palavras do 

bispo da época, D. Luiz R. da Silva Brito, que retrata como foi o momento: 

 
“S. exc. revdma. o sr. bispo d. Luiz acaba de dirigir aos seus diocesanos a seguinte 

pastoral sobre o monumento á Immaculada Conceição de Maria e a construcção de 

uma capella e de duas escolas que se projecta levar a effeito no Morro da Conceição: 

 

<< Luiz por graça de Deus e da Santa Sé Apostolica, Bispo de Olinda. 

A’ nossa amada Diocese Paz e Benção ao senhor. 

Graças a Deus , amado  Filho ,  levamos  a  effeito e dedicação do bello e magestoso 

monumento que nos  propuzemos oferecer em vosso nome á  Imaculada Virgem, Mãe de 

Deus, e tivemos o coração inundado de prazer, orando deante da Santa Imagem, que parecia 

em seu bello semblante e meigo olhar recordar-nos as douçuras do amor d’aquella que depois 

de Deus é nossa esperança e nosso refugio. 

( .......... ) 

Quizeramos, Filhos amados vos decrever o que se passou hontem sobre aquelle 

monte Santo onde a Rainha do Céo vai ouvir nossas supplicas; mas é impossivel descrever-

nos o recolhimento piedoso de dezenas e dezenas de milhares de filhos amantes que 

arrebatados contemplarão a imagem de sua Mãe! Não podemos descrever o effeito das vozes 

de um povo inteiro cantando – No ceu; no ceu com minha Mãe estarei – nesse templo 

imenso, que tinha por tecto o firmamento estrellado, por tapete os corações de nossos amados 

filhos por molduras as graciosas campinas o  mar intumecido da lua nova. Recife a graciosa e 

incomparavel princesa do oceano, e a nossa episcopal cidade de Olinda! No meio de toda esta 

scena sublime 

circundada de aureola luminosa destacava-se a monumental Imagem de Maria!... 

A fé que vos dizemos: a impressão produsida na nossa alma sensível, vós 

aguardamos, mas não a podemos reprodusir!!... 

( .......... ) 

Com penhor do nosso amor e gratidão a todos vós abençoamos de coração. 

Soledade, 10 de dezembro (festa da Santa Casa do Loreto) de 1904.>> 

+ Luiz, bispo de Olinda.” 

 

Desde esta data, o Morro passou a ser chamado por todos de “Morro da 

Conceição” e a cada ano, passou a atrair mais pessoas ao local. 
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Em 1904, a área do Morro da Conceição 

pertencia à freguesia 4 do Poço da Panella. A 

capela, então, estava na jurisdição da Igreja 

de Nossa Senhora da Saúde. Com o 

desmembramento da Paróquia do Poço, que 

hoje faz parte de Casa Forte, a capela do 

Morro passou a ser subordinada à paróquia 

do Bom Jesus do Arraial. 

 

No ano de 1975, com o padre Marcelo 

Carvalheira, tem início um processo para 

desmembramento da área do Morro para 

criação de uma nova Paróquia, que é 

instaurada pelo arcebispo de Olinda e 

Recife, Dom Hélder Câmara, em 8 de 

dezembro do mesmo ano. 
 

É nomeado como primeiro vigário o Pe. Geraldo Leite Bastos de Ponte dos 

Carvalhos que se destacou pela maneira aberta e alegre com que dirigia sua 

paróquia. Sua característica principal era a maneira como procurava 

conscientizar a população através de cantos e danças, marcados por traços 

regionais, que refletiam a cultura do povo. Nas músicas que compunha, por 

exemplo, costumava usar instrumentos como a sanfona, o triângulo e o 

atabaque, remetendo tanto aos ritmos nagôs, como aos nordestinos. 

 
“... com  o padre Geraldo, havia um trabalho de liturgia popular muito grande, um 

trabalho a partir de raízes nordestinas. Ele deu um toque à festa (do Morro). A festa 

religiosa passou a ter uma mudança de mentalidade. Era um cristianismo mais 

comprometido com a realidade social. (   ) Nossa Senhora era representada como a 

“Mãe de Jesus”, mas também como uma mulher do povo. Uma Maria que leva a Jesus, 

um Jesus que liberta.”5 

 

 

                                                           
4 Povoação do ponto de vista eclesiástico. 
5 Félix Galvão Batista Filho, jornalista e padre. 

Foto da Imagem de Nossa Senhora da Conceição.

Data incerta, entre 1910 e 1950. (Acervo da Fundação

Joaquim Nabuco). 
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Em 1976 é inaugurada a Igreja Matriz do Morro da Conceição e em 1980, são 

construídos um conjunto de acendedores de velas ao redor do monumento e o 

palanque festivo permanente, destinado às festividades e manifestações 

próprias do local.  

 

 

555...111...   RRREEEFFFLLLEEEXXXÃÃÃOOO   
 

A colocação de uma imagem da Virgem Maria teve como objetivo o 

fortalecimento da Igreja Católica na cidade, que foi dissimulado pela celebração 

do dogma da Imaculada Conceição. Esta comemoração de cunho religioso 

desencadeou dois processos de interesse. 

 

O primeiro se refere às dimensões que o “religioso” adquiriu a cada ano que se 

passou desde aquela data. Parece que a Arquidiocese de Olinda e Recife, na 

pessoa do bispo, adivinhou o que a população realmente precisava – de uma 

Mãe. O que dizer das freqüentes romarias, que acontecem e das inúmeras 

visitas ao local vindas dos mais distantes lugares? E o que dizer do número de 

pessoas que vão ao Morro à época da festa, arrastando-se, vestindo azul e 

orando tanto? Quem não precisa de um colo materno para chorar suas 

tristezas? E qual o nordestino que não precisa de alguém para ouvir o lamento 

de sua realidade tão sofrida?  

 

 

 

 

 

 
 

 Foto da Festa do Morro da Conceição – dezembro de 1998. 

 

Toda idéia religiosa encerra um arquétipo, que, como todo instinto, possui sua 

energia específica, nunca é perdida, até mesmo quando a mente consciente 

ignora. Para o caso do Morro da Conceição, foi o arquétipo da Grande Mãe que 
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se mostrou presente. Mesmo que não seja “conhecido” pela pessoa, de acordo 

com a definição de consciência, mesmo que não tenha sido percebido 

intelectualmente, ele se manifestará, não importando que forma assuma o 

modo de expressão na comunidade ou entre pessoas fora dela. 

 

Se a imagem de Nossa Senhora, tanto a de ferro como a de natureza celeste, 

provoca algum sentimento, seja ele de admiração, fé, amor ou mesmo de raiva, 

como alguns demostraram sentir durante a pesquisa de campo, significa dizer 

que o arquétipo da Grande Mãe, presente no inconsciente de todo ser humano, 

foi ativado. O sucesso do lugar representa um grito do inconsciente, é um 

aceno à pessoa, em direção a algo que precisa ser assimilado. 

 

O objeto que desencadeou a constelação do arquétipo constitui um símbolo 

religioso da Igreja Católica – a Virgem Imaculada da Conceição. A colocação 

de sua imagem, no Morro, tocou o lado transcendente6 das pessoas, que, 

somado ao inconsciente coletivo do brasileiro cuja formação essencialmente 

religiosa, guarda traços do arquétipo do herói7 - o colonizador português, 

lutador pelo domíno e os índios e escravos, que subjugados correspondem ao 

dominado em vias de realizar o caminho do herói. 

 

No caso do Estado de Pernambuco, lugar de uma das capitanias mais antigas 

do Brasil, pode se acrescentar, ainda, a figura do nordestino, que derrotado, 

sofrendo e humilhado, deixa seu lugar de origem em direção à capital com uma 

grande esperança no coração. 

 

O segundo processo desencadeado, além do religioso, refere-se à luta do 

movimento social por parte da comunidade, que floresceu à época do padre 

Reginaldo Velozo. Presenciou-se uma evolução quanto à conscientização da 

população. Iniciada a partir do padre Marcelo Carvalheira, atual arcebispo de 

                                                           
6 Segundo Jung, “ Toda pessoa está, por definição, relacionada a algo transcendente, ou 
mesmo possui um valor transcendente supremo além da personalidade do seu ego.” Burton. 
(1978). Pág. 67. 
7  Segundo Durand, “todo imaginário humano articula-se por meio de estruturas plurais e 
irredutíveis, limitadas a três classes que gravitam ao redor dos processos matriciais do separar 
(heróico), incluir (místico) e dramatizar (disseminador), ou pela distribuição das imagens de 
uma narrativa ao longo do tempo.” Durand. (1999). Pág. 40. 
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João Pessoa, foi continuada pelo padre Geraldo Leite, que já era conhecido 

pelo seu trabalho na Ponte dos Carvalhos e, finalmente, pelo padre Reginaldo 

Velozo que chega ao Morro em 1979. 

 

As décadas de 60 e 70 são marcadas pelo perfil progressista da Igreja 

Católica, que passa a influenciar a população. Ela passa a estimular a criação 

de um grande número de organizações populares, promovendo um despertar à 

participação popular, possibilitada por todo um trabalho das comunidades 

eclesiais de base e das pastorais.8 

 

Como mesmo observou o jornalista e padre Félix Galvão Batista Filho, em 

entrevista concedida durante a coleta de dados deste trabalho, o padre 

Reginaldo desempenhou um papel de grande importância diante da 

comunidade residente no local, mas mesmo após seu afastamento, os 

peregrinos não deixaram de freqüentar o Morro e nem deixaram de acontecer 

as festas subseqüentes. Pode-se , então, daí perceber que os elementos que 

compõem a Praça do Morro da Conceição, exercem uma atração sobre as 

pessoas, independentemente da figura humana representativa da Igreja 

Católica. Todo o “clima” do lugar mexe com os sentimentos, com a fé, ou com 

os complexos de cada indivíduo. É uma situação particular de trocas entre 

cada pessoa e o lugar, entre uma pessoa e o que o lugar desperta em seu 

interior. 

 

Não é à toa que o Morro da Conceição conseguiu atrair tão grande público. 

Quando toda a bagagem cultural e psicológica das pessoas que ali se 

dirigiram, entrou em contato com o contexto histórico no qual se encontrava a 

cidade do Recife e do próprio Morro, foi desencadeado um processo, que 

resultou na atual configuração espacial do Morro da Conceição. 

 

 

 

                                                           
8 Pastorais são organizações setoriais da Igreja Católica que têm o objetivo de promover a 
evangelização de diversos setores sociais, como por exemplo: pescadores, imigrantes, jovens, 
trabalhadores rurais, etc. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   666   

OOO   EEESSSPPPAAAÇÇÇOOO   EEE   AAA   MMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGIIIAAA   UUURRRBBBAAANNNAAA   
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666...   OOO   EEESSSPPPAAAÇÇÇOOO   EEE   AAA   MMMOOORRRFFFOOOLLLOOOGGGIIIAAA   UUURRRBBBAAANNNAAA   

 

 

 

666...111...   CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDAAA   ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEE   EEESSSTTTUUUDDDOOO   

 

 

O Morro de Nossa Senhora da Conceição está localizado na zona norte da 

cidade do Recife, na Região Político-Administrativa 3 (RPA 3). De acordo com 

a lei de Uso do Solo (nº 16.176/96) está inserido na Zona Especial de Interesse 

Social - ZEIS Casa Amarela - e pertence à Unidade Urbana de número 28 

(Mangabeira / Morro da Conceição / Alto José Bonifácio / Alto José do Pinho). ) 

 

 

 

 
 MAPAS: Unidades Urbanas, Zonas de Urbanização, Zonas de Diretrizes Específicas (vide anexos). 
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Encontra-se limitado pela Avenida Norte, o Largo Dom Luiz e as ruas Dois de 

Fevereiro, Córrego do Ouro, Córrego do Euclides, São Domingos Sávio e a rua 

Córrego do Bartolomeu. Ao seu norte, encontra-se o Alto Nossa Senhora de 

Fátima, ao sul o Bairro de Casa Amarela, ao leste o Alto José do Pinho e a 

oeste o Vasco da Gama e o Alto da Esperança. 

 

De acordo com publicação do grupo ETAPAS1, que realizou um censo no local 

no ano de 1992, com apoio do Inter-American Foundation (pesquisa) e da 

Fratelli del’Uomo (publicação), o Morro apresentava, à época, os seguintes 

dados estatísticos, que serviram de base referencial a este trabalho. Apesar de 

o censo ter sido feito há oito anos, as possíveis mudanças ocorridas são 

irrelevantes para o estudo a que se pretende. 

 

POPULAÇÃO.............................................................. 8.348 

 

NÚMERO DE CASAS.................................................. 1.867 

(Média de 4 a 5 pessoas por casa). 

 

SEXO DA POPULAÇÃO 

Homens..................................................................... 46,97% 

Mulheres................................................................... 53,02% 

 

IDADE 

De 0 a 10 anos............................................................ 21,5% 

De 11 a 20 anos.......................................................... 21,5% 

De 21 a 30 anos.......................................................... 20,0% 

De 31 a 40 anos.......................................................... 13,0% 

De 41 a 50 anos.........................................................    8,8% 

Mais de 50 anos......................................................... 15,5% 

 

PARENTESCO DOS MORADORES 

Chefe de família.......................................................... 22,0% 

Esposo/esposa........................................................... 14,0% 

                                                                 
1 Equipe Técnica de Assessoria Pesquisa e Assistência Social. 
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Filho/Filha..................................................................  46,0% 

Neto/Neta....................................................................   9,0% 

Outros parentes..........................................................   9,0% 
 

TEMPO DE MORADIA NO MORRO 

De 0 a 3 anos.............................................................. 17,0% 

De 4 a 6 anos.............................................................. 12,0% 

De 7 a 10 anos............................................................ 12,0% 

De 11 a 15 anos.......................................................... 12,0% 

De 16 a 20 anos.......................................................... 10,0% 

Mais de 20 anos.......................................................... 36,0% 

Não sabe/não respondeu............................................   1,0% 
 

LUGAR DE NASCIMENTO 

Morro da Conceição.................................................... 19,0% 

Outros bairros do Recife............................................. 56,0% 

Municípios da R.M.R...................................................   3,0% 

Zona da Mata..............................................................   9,0% 

Agreste........................................................................   6,0% 

Sertão.........................................................................   1,0% 

Outros Estados...........................................................   5,0% 

Não sabe/não respondeu............................................   1,0% 
 

INSTRUÇÃO 

Analfabeto................................................................... 14,5% 

1º grau menor incompleto............................................ 25,0% 

1º grau menor completo..............................................   7,5% 

1º grau maior incompleto............................................. 25,0% 

1º grau maior completo................................................   6,5% 

2o grau incompleto........................................................ 8,5% 

2o grau completo........................................................... 8,0% 

Superior incompleto...................................................... 2,0% 

Superior completo......................................................... 2,5% 

                                Não sabe/não respondeu ............................................ 2,5% 
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LOCAL DA ESCOLA 

Escolas do Morro........................................................ 32,0% 

Escola de Casa Amarela............................................ 54,0% 

Escolas de outros bairros........................................... 14,0% 

 

MATRÍCULA NAS ESCOLAS DO MORRO 

Escola Estadual.......................................................... 42,0% 

Escola Municipal......................................................... 24,0% 

Escolas Particulares................................................... 17,0% 

Escolas Comunitárias................................................. 17,0% 

 

FONTE DE RENDIMENTO 

Trabalho...................................................................... 75,0% 

Aposentadoria............................................................. 25,0% 

 

SITUAÇÃO OCUPACIONAL 

Carteira assinada........................................................ 51,0% 

Funcionários Públicos.................................................   7,0% 

Militares.......................................................................   3,0% 

Sem carteira................................................................ 15,0% 

Biscateiros e ambulantes............................................ 10,0% 

Autônomos.................................................................. 18,0% 

 

SITUAÇÃO DAS PESSOAS POR RENDA 

Trabalho...................................................................... 31,0% 

Aposentado................................................................. 10,0% 

Donas de casa............................................................ 12,0% 

Desempregado........................................................... 11,0% 

Crianças e adolescentes............................................. 36,0% 

 

RENDIMENTO INDIVIDUAL 

Menos de 1 salário mínimo......................................... 20,0% 

              De 1 a 2 salários......................................................... 60,0% 
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De 2 a 3 salários......................................................... 10,0% 

De 3 a 5 salários.........................................................   3,0% 

Mais de 5 salários.......................................................   1,0% 

Não sabe/ não respondeu...........................................   6,0% 

 

LOCAL DE TRABALHO 

Morro da Conceição.................................................... 15,0% 

Casa Amarela............................................................. 21,0% 

Outros Bairros............................................................. 64,0% 

 

SITUAÇÃO DOS TERRENOS 

Próprio com documento..................1307.......................... 70 

Próprio sem documento...................244........................... 13 

Desapropr.. sem documento............127...........................   7 

Situação ignorada............................189........................... 10 

 

SITUAÇÃO DAS CASAS 

Própria........................................................................ 73,0% 

Alugada....................................................................... 21,0% 

Cedida.........................................................................   5,0% 

Outros.........................................................................   1,0% 

 

MATERIAL DAS CASAS 

Alvenaria..................................................................... 69,5% 

Taipa........................................................................... 15,7% 

Madeira....................................................................... 12,8% 

Misto...........................................................................   0,3% 

Outros.........................................................................   1,7% 

 

SITUAÇÃO DAS BARREIRAS 

Não tem barreiras....................................................... 48,0% 

Não tem barreiras de risco.......................................... 26,0% 

Tem barreiras de risco................................................ 24,0% 

                Outros........................................................................   2,0% 
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RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Tanque........................................................................ 15,0% 

Caixa........................................................................... 22,0% 

Tonel / Outros............................................................. 63,0% 

 

SANEAMENTO 

Fossa.......................................................................... 96,0% 

Canal/canaleta............................................................ 1,55% 

Rua/terreno baldio......................................................   0,9% 

Outros........................................................................ 1.55 % 

 

DOENÇAS MAIS GRAVES 

Doenças  .................................................................  Casos 

Nenhuma....................................................................... 1037 

Cansaço.........................................................................  241 

Alergia............................................................................  205 

Verminoses......................................................................  98 

Doenças cardíacas..........................................................  86 

Sarampo...........................................................................  61 

Pneumonia.......................................................................  49 

Desidratação....................................................................  29 

Hepatite............................................................................  28 

Aids....................................................................................  7 

Tétano................................................................................  4 

Filariose..............................................................................  3 

Cólera.................................................................................  2 

Outros............................................................................. 304 

 

CAUSAS   DAS   MORTES   OCORRIDAS   NO   MORRO 

Causas  ......................................................  Falecimentos 

Doenças.......................................................................... 426 

                                Acidentes.........................................................................  50 

               Assassinatos...................................................................  26 
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Drogas..............................................................................   8 

Suicídio.............................................................................   7 

Outros..............................................................................  19 

Não sabe..........................................................................  22 

 

LAZER 

Televisão..................................................................... 60,0% 

Rádio........................................................................... 45,0% 

Visitas......................................................................... 40,0% 

Festas......................................................................... 27,0% 

Praia............................................................................ 26,0% 

Esportes...................................................................... 16,0% 

Clubes......................................................................... 11,0% 

Bares........................................................................... 11,0% 

Leitura.........................................................................   7,0% 

Cinema........................................................................   6,0% 

Teatro..........................................................................   1,0% 

Outros......................................................................... 20,0% 

 

 

666...222...   AAA   FFFOOORRRMMMAAA   EEE   AAA   IIIMMMAAAGGGEEEMMM   DDDOOO   LLLUUUGGGAAARRR   

 

O objeto de estudo deste trabalho é a relação existente entre o arquétipo da 

Grande Mãe e a morfologia do Morro da Conceição, como ele contribuiu para a 

convergência e agregação de pessoas ao local, em determinado período de 

tempo e a partir de um fato urbano – a instalação do santuário dedicado a 

Nossa Senhora da Conceição. 

 

Para se proceder ao estudo da forma de um determinado lugar, associado ao 

estabelecimento de uma relação com elementos da Psicologia Analítica, julga-

se necessário, inicialmente, tecer algumas considerações acerca da imagem 

que as pessoas têm deste lugar e a maneira como sua forma é percebida, 

apreendida e assim valorada. 
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Kevin Lynch, Maria Elaine Kohlsdorf e Aldo Rossi desenvolveram interessantes 

estudos sobre a forma urbana 2. De acordo com suas linhas de pensamento, 

dois elementos principais se destacam e devem ser considerados numa análise 

da forma do lugar – a aparência e o seu significado. 

 

A aparência diz respeito à configuração visual da forma propriamente dita, pela 

apreensão direta do observador, que pode ser realizada a partir de uma análise 

sensorial, de uma análise visual, ou de uma análise tipológica. 

 

A análise sensorial, isto é, como a pessoa percebe os efeitos espaciais que 

avista, funciona como elemento essencial à decodificação do espaço. Esta 

análise, que foi aprofundada por Maria Elaine Kholsdorf, envolve efeitos de 

caráter topológico, perspectivo e semântico, na qual são levadas em 

consideração as características físico-espaciais do espaço real e a referência 

topológica básica do observador em questão. 

 

Os efeitos podem ser divididos em: 

v Efeitos de caráter topológico: 

Envolvimento, amplitude, estreitamento, dilatação. 

 

v Efeitos de caráter perspectivo: 

Dirigibilidade, impedimento, emolduramento, sítio privilegiado, acentuação 

ou realce. 

 

v Efeitos de caráter semântico: (relação pessoa / espaço) 

- Enfocando o sujeito: 

Orientabilidade, identidade, estímulo, individualidade, continuidade, a 

força da forma. 

- Enfocando o objeto: 

Claridade, dominância, intensidade, contraste, originalidade, 

associatividade, complexidade, variabilidade. 

 

                                                                 
2 Kevin Lynch (1985), Maria Elaine Kholsdorf (1996), Aldo Rossi (1998). 
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A análise imagética ou análise visual, estudada por Kevin Lynch, prende-se à 

imagem a partir das representações de certos elementos do espaço urbano. Os 

elementos por ele examinados são: caminhos, limites, bairros, pontos focais e 

marcos visuais. 

 

Os caminhos são os trajetos experimentados ou potenciais que o observador 

registra na imagem de um lugar, como as ruas, avenidas, becos, trilhas, etc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 1. Elaborado por moradora, 49 anos, residente à rua 2 de 

Fevereiro, Morro da Conceição.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Croqui 2. Elaborado por moradora, 18 anos, residente à rua 

Itaquatiara, número 169, Morro da Conceição.  

 

 

Os limites correspondem às demarcações entre espaços – bairros, lugarejos, 

etc., representados por elementos do próprio sítio como montanhas, rios, ruas, 

etc. 

 

 

 

 
 

 

Croqui 3. Elaborado por morador, 60 anos, residente à rua 

Joaquim Teixeira, número 64, Morro da Conceição.  

 
Croqui 4. Elaborado por mulher de 39 anos, residente no bairro 

dos Coelhos. 
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Croqui 1. Elaborado por Antônio José, 57 anos, residente no bairro de 

Casa Forte.  

 

Os bairros são zonas de uma cidade, com formas, atividades e significados 

semelhantes, que se diferenciam entre as demais. 

 

Os pontos focais ou nodos são concentrações de determinados elementos em 

relação ao entorno. 

 

Os marcos visuais são quaisquer elementos que funcionem como pontos de 

orientação e identificação para um lugar. Pode ser um elemento do urbano, um 

elemento da natureza, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 1. Elaborado por moradora, 59 anos, residente 

à rua Firminópolis, número 84, Morro da Conceição.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 2. Elaborado por moradora, 68 anos, residente à rua Praça Nossa 

Senhora da Conceição, Morro da Conceição.  
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Croqui 3. Elaborado por moradora, 48 anos, residente à rua Praça Nossa Senhora da Conceição, Morro da 

Conceição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Croqui 4. Elaborado por moradora, 54 anos, residente à rua 

Praça Nossa Senhora da Conceição, Morro da Conceição.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Croqui 6. Elaborado por moradora, 29 anos, residente à rua 

do Dendê,  Morro da Conceição.  

 
 

 

 

 

 

Croqui 5. Elaborado por moradora, 18 anos, residente à rua Praça 

Nossa Senhora da Conceição, Morro da Conceição.  

 

  
Croqui 7. Elaborado por moradora,  36 anos, residente à rua 

Itacolomis, Morro da Conceição.  
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Croqui 8. Elaborado, 29 anos, residente à rua do Dendê, Morro da Conceição.  

 

 

A técnica de análise visual proposta por Lynch, foi utilizada no presente 

trabalho como uma complementação às entrevistas realizadas, tanto com 

pessoas residentes no Morro da Conceição, como com não residentes. Após a 

entrevista, solicitava-se ao entrevistado que desenhasse um croqui de “como 

ele via o Morro da Conceição”. 

 

A análise tipológica está vinculada aos dados objetivos conformadores do 

espaço urbano, que podem ser analisados através da tipologia dos elementos 

espaciais (a ocupação e uso do solo, a rede viária, as formas do traçado do 

tecido urbano, os tipos de espaços públicos/privados, etc.), ou através das 

categorias estruturais do espaço (o sítio físico, as características da planta 

baixa, o contorno geral da edificação e sua volumetria, a estrutura interna do 

espaço, o mobiliário urbano, etc.). 

 

O significado diz respeito à importância e à força que tem determinado espaço 

urbano, de acordo com a formação histórica dos fatos e com o que ele, em 

particular, desperta no interior de cada pessoa, movimentando seus conteúdos 

psíquicos, disparando e constelando complexos. 
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666...333...   UUUMMMAAA   VVVIIISSSÃÃÃOOO   DDDOOO   LLLUUUGGGAAARRR   

 

O acesso para automóveis à parte mais alta 

do Morro, onde está localizado o santuário,3 é 

feito a partir da Avenida Norte, no Largo Dom 

Luiz, logo após o Núcleo de Prestação de 

Serviços da Prefeitura. 

 

 
 

 

 

 
 Avenida Norte: dirigindo-se ao Morro (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Largo Dom Luiz: praça e parque (1998).                                

 

 

O Largo Dom Luiz, seguindo-se o pensamento de Kholsdorf, é um sítio 

privilegiado pela dilatação do espaço em relação ao seu entorno de ruas 

estreitas, à exceção da Avenida Norte, e pelos usos a ele associados uma vez 

que contém uma praça com parque infantil, uma quadra de esportes e uma 

antiga biblioteca onde atualmente funciona um centro de informática, vinculada 

à Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife. Por este mesmo 

                                                                 
3 A referência ao santuário diz respeito ao conjunto – Monumento, Igreja e Imagem de Nossa 
Senhora da Conceição. 

 

 
Largo Dom Luiz: dirigindo-se à subida (1998).                       
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motivo, é um ponto considerado como de orientabilidade, pois serve como 

referência às pessoas em geral, pela associatividade que a ele se confere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista aérea da Rua Itaquatiara (1979).4               

 

Deixando-se o Largo e seguindo-se à direita pela rua Itaquatiara, sente-se a 

dirigibilidade e o estreitamento provocados pela via de pouca largura e mão 

única, que se apresenta íngreme em determinados trechos. Caracteriza-se, 

ainda, pela continuidade conferida pelas casas, em sua maioria de alvenaria, 

e pela escassa presença do verde, verificada pelas poucas árvores que ainda 

restam no percurso. A rua Itaquatiara, que até então era uma subida, atinge 

sua altura máxima no encontro com a rua Morro da Conceição, que, à 

esquerda dá acesso à praça do Morro da Conceição e à direita, à saída, 

quando se inicia o percurso de descida do Morro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista aérea da Praça de Nossa Senhora Conceição: 

monumento, antiga igreja, imagem ao fundo e casario (1979).5  

 

 

                                                                 
4 Fonte: URB – Recife. 
5 Fonte: URB – Recife. 

Rua Itaquatiara: a subida (1998).  

 

Chegada a Praça de Nossa Senhora da Conceição. Vista do 

monumento (1998).  
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Ao se chegar à praça, experimenta-se o efeito da dilatação, que transmite uma 

sensação de liberdade, pela amplidão do espaço livre. A atenção da pessoa 

logo é dirigida para o sítio privilegiado – o Santuário - pois o conjunto constitui 

um elemento estranho à paisagem. Quanto maior a proximidade, maior parece 

ser a atração ao local. A imagem de Nossa Senhora, independentemente de 

quaisquer fatores, tende a surpreender as pessoas, ao menos pela sua altura. 

Se para alguns não impõe respeito (evangélicos), para muitos, desperta os 

mais variados sentimentos como surpresa, segurança, alento, etc. e até 

mesmo curiosidade. A força do conjunto promove a convergência das 

pessoas, seja pelo estímulo que provoca, seja pelos seus significados ou, 

simplesmente, pela bela visão que se experimenta de seu pedestal. 

 

 

 

 

 

 
Vistas do Recife no Morro (!998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagem de Nossa Senhora 

da Conceição (1998).  

 

A descida do alto é feita através da rua Morro da Conceição. O efeito de 

estreitamento se repete, como na subida, mas se apresenta amenizado pela  

 

  

 
 Igreja (1998). 
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amplitude da visão da cidade do Recife, possibilitada pelo terreno mais 

escarpado à direita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rua Morro da Conceição: descendo o Morro (1998). 

 

Para quem faz os percursos a pé, existem inúmeras possibilidades de 

situações e combinações de efeitos, assemelhando-se aos dos trajetos 

anteriores, exceto pela diferença quanto aos ângulos de visão e quanto à 

velocidade. Os efeitos quando em escadarias/ladeiras, dependendo do local 

onde se localizam, ora se observa o estreitamento, seguido da amplitude e 

dilatação e vice-versa, ora contraste e estímulo, etc. 

 

Aldo Rossi6 faz duas considerações de valor, quando estuda a arquitetura das 

cidades. A primeira, que o espaço da cidade é o resultado de fatos urbanos 

ocorridos em determinado lugar. Estes, embora ligados diretamente à parte  

física em si, também apresentam valores espirituais pela contribuição de uma 

coletividade. Os estudiosos da época (1966), consideravam que estes valores 

formavam a chamada “alma da cidade”. Assim, a arquitetura, arte de criar 

espaços por excelência, vai refletir todos os acontecimentos ocorridos em 

                                                                 
6 Rossi. (1998). 

 

  



 

121 
 

determinado lugar, os positivos e os negativos, os públicos e os privados e, 

principalmente, os sentimentos neles envolvidos. 

 

A segunda consideração se refere às grandes manifestações sociais. Afirma 

ele que estas nascem coletivamente da vida inconsciente das pessoas. A partir 

destas duas considerações, conclui que a cidade é uma “coisa humana por 

excelência”7 e, desta forma, permite a associação de que seu espaço não se 

limita, simplesmente, à topologia, mas é, sim, uma conseqüência da reunião 

desta com os sentimentos que povoam o íntimo das pessoas. O homem 

constrói suas cidades não apenas com tijolos, cimento e areia, mas também, 

com sua sensibilidade, sentimentos, emoções, aspirações, enfim, há a 

contribuição humana que irá se refletir em suas edificações. 

 

O espaço encontrado no Morro da Conceição, coroado pela Praça de Nossa 

Senhora da Conceição, constituída pela igreja, imagem e monumento a Nossa 

Senhora, as ladeiras, as escadarias, as casas, as escolas, os clubes, os 

estabelecimentos comerciais, etc. e toda sua população, é um perfeito reflexo 

do que Aldo Rossi procurou transmitir com suas idéias acerca do caráter 

humano do espaço das cidades. 

 

Vários elementos contribuíram para a modificação do espaço antigo e para a 

conformação do atual. Em primeiro lugar e como o desencadeador de todo o 

processo, tem-se o fato urbano que lhe deu origem - a construção do 

monumento consagrado a Nossa Senhora da Conceição. De acordo com o 

pensamento de Lamas8, o monumento é um fato urbano singular e um 

elemento morfológico9 individualizado pela sua presença, configuração, 

posicionamento e significado para a cidade. Desta forma, em 1904, a 

colocação da imagem de Nossa Senhora encerrou um determinado significado 

e valor para a cidade do Recife, que, ao longo do tempo, foi-se transformando 

e adquirindo outros mais – religiosos, históricos, econômicos, culturais, etc., 

além da substancial mudança no traçado urbano original. O Morro, que, 

                                                                 
7 Lèvi -Strauss in Rossi (1998). Pág. 258. 
8 Lamas. (1992). 
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inicialmente apresentava apenas um espaço público central constituído pela 

imagem de Nossa Senhora da Conceição e pelo monumento em sua 

homenagem, rodeado por uma grande mata, foi, aos poucos, sendo povoado 

espontaneamente e, assim, surgindo os caminhos de acesso, as ladeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
9 Lamas define a morfologia urbana como “o estudo da forma do meio urbano nas suas partes 
físicas exteriores, ou elementos morfológicos, e na sua produção e transformação no tempo.” 

 



 

123 
 

Mapa do Recife – ano 1876. Note-se o registro do Morro da Conceição ainda como “Outeiro Grande Bagnuolo” - área tracejada. 

(Biblioteca DPSH - URB/Recife). 

 

Determinadas formas apresentadas por um lugar correspondem a tempos 

determinados, assim como, existem muitos tempos na forma de um lugar. O 

Morro da Conceição, que, antes de 1904, era apenas o Morro da Bela Vista, 

passou a apresentar uma característica particular – o monumento – e, desta 

maneira, transformou-se em um pólo de atração, o que provocou uma 

crescente alteração de seu traçado. 
 

Em segundo lugar, há a presença do elemento praça, que, além de estar 

localizada na parte central do Morro, é também a mais alta, levando a 

associações com o divino, como já foi visto anteriormente, quando se 

comentou o simbolismo dos lugares altos. 
 

A praça, que é um espaço coletivo e público, pode ser definida como 
 

“... o lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, das práticas sociais, 

de manifestação de vida urbana e comunitária e de prestígio”.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

A praça em dia de festa, tomada pelos devotos e barracas de santinhas e velas (1998).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Missa no dia da festa (1998). 

                                                                                                                                                                                              
Pág. 38. 
10 Lamas. (1992). Pág. 102. 
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A definição de Rossi é confirmada pela atual configuração espacial do Morro da 

Conceição e pelo cotidiano da vida dos lá residentes. A área mais alta, plana e 

central, é o lugar das romarias, da festa de 8 de dezembro, das festas juninas, 

das feirinhas, do futebol, das manifestações e reivindicações e o local de 

encontro das pessoas da comunidade. 

 

A configuração espacial criada com a implantação da praça, associada ao seu 

posicionamento – o topo do Morro, são dois fortes elementos que induzem à 

concentração de pessoas. Inicialmente a praça era o lugar mais plano e livre, 

pois as encostas eram tomadas pela vegetação. Depois, quando começou a 

ser desmatado e ocupado por casas, não restando mais vazios à exceção dos 

caminhos, como também hoje em dia, a praça permaneceu como o melhor 

lugar do encontro e da concentração. 

 
“O espaço central da praça ajudou no movimento da comunidade, de concentração, 

para organização das pessoas. Comparada com outras áreas próximas, teve suas 

vantagens. (quanto à organização da comunidade) ... Quando havia algum problema, 

as pessoas corriam para a praça para se reunirem ... “ (Paulinho, residente do Morro) 

 

Os três elementos - monumento, lugar elevado e praça - contribuíram para a 

modificação espacial do Morro da Conceição. Entretanto, há de se considerar 

ainda toda a bagagem cultural e espiritual da população, que atuou como 

determinante na conformação do espaço atual. O elemento humano pode ser 

considerado o mais importante de todos, pois sem ele não haveria razão de 

existir e foi quem construiu com tijolos e lutas um pequeno mundo dentro do 

Recife. 

 

Não há nada mais belo do que observar uma obra que resultou do suor e do 

sangue de muitas pessoas. O sangue do sofrimento experimentado, pela 

humilhação de não ter onde morar e o que comer. Dói o coração pensar 

naqueles, que tempos atrás, vieram de longe em busca de uma esperança. 

Acharam a felicidade em um lugar ermo onde, no topo, habitava uma mãe, que, 

de braços abertos, esperava. Enfim acharam seu próprio lar, pois acharam a 

casa de sua mãe. 
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO   777   

AAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   MMMÃÃÃEEE,,,   

OOO   MMMOOORRRRRROOO   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO   

EEE   AAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDDEEE   
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777...   AAA   GGGRRRAAANNNDDDEEE   MMMÃÃÃEEE               ---               OOO   MMMOOORRRRRROOO   DDDAAA   CCCOOONNNCCCEEEIIIÇÇÇÃÃÃOOO            ---      

      ---      AAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDDEEE   
 

Neste capítulo, objetivou-se estabelecer as relações entre três elementos 

específicos, cujas naturezas se apresentam intrinsecamente diferentes, mas 

que contribuem para a formação de um lugar: 

 

1. O espaço físico, com suas características geográficas peculiares, conhecido 

como o “Morro da Conceição”, 

2. O elemento social, as pessoas – integradas, principalmente, pela  

comunidade local, 

3. A imagem simbólica “A Grande Mãe”, representante do arquétipo do 

inconsciente coletivo. 

 

Faz-se mister ressaltar que o produto obtido, nesta fase, é o reflexo da 

convivência diária da pesquisadora com o tema durante o período em que foi 

realizado o estudo. O envolvimento, a profundidade e a “vivência com”, foram 

experimentados através das visitas diárias ao local - o espaço físico, o lugar 

por excelência, pela observação ao elemento humano – comunidade local, 

romeiros, trabalhadores, visitantes, etc., e pelas investigações no campo 

teórico. 

 

A importante participação do elemento humana na construção do lugar, 

influenciando com suas características pessoais, sua cultura, os arquétipos do 

inconsciente pessoal e do coletivo, etc., foi atestada através da vivência diária 

com a população local e revelada pelos diálogos e desenhos aplicados aos 

entrevistados. 

 

Uma vez que a ênfase da discussão enfatizou o subjetivo e a questão da 

imagem, procedemos à análise dos questionários apenas como um item 

complementar às informações colhidas e observadas até então, pois eles 

funcionaram como uma via de acesso às pessoas, visando a aproximação e o 

contato mais direto com o elemento humano. 
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Os questionários, então, representaram o elo de ligação à informação, isto é, 

“uma desculpa” que criou certa oportunidade para “uma conversa”. Não foram 

considerados determinantes, e nem o poderiam, pela própria intenção 

pretendida. Representaram, sim, mais um dado a ser observado em um grande 

universo de informações. O fio de ligação estava, justamente, no que se 

procurava ocultar, mas de alguma maneira e em algum momento, sabia-se que 

iria ser revelado, como aconteceu ao longo das entrevistas, em meio às 

conversas e concretizadas através dos desenhos. Embora em alguns 

momentos as pessoas tentassem ocultar o que realmente sentiam, muitos até 

o confessaram, no final, revelou-se o que sentiam. 

 

De acordo com a base teórica construída ao longo deste trabalho, serão 

retomados os conceitos de arquétipo, de inconsciente pessoal e inconsciente 

coletivo. 

 

A expressão do inconsciente não se dá de maneira clara e exata. Utilizando-se 

da linguagem simbólica, os homens expressam seus conteúdos através dos 

sonhos, das imagens de fantasia, das projeções e dos mitos, monitorados 

sempre por determinado(s) arquétipo(s). 

 

Nesta pesquisa, tudo aponta para que os processos energéticos, como citados 

no capítulo 1, possibilitam a manifestação de determinado padrão de 

comportamento – o arquétipo da Grande Mãe – efetivando-se pela projeção no 

lugar, atualmente conhecido como Morro da Conceição, onde alguns 

encontraram refúgio e foram, ao longo dos anos e, pouco a pouco, instalando-

se, aglomerando-se e unindo-se como testemunhas e cúmplices de um mesmo 

crime.  

 

O arquétipo da Grande Mãe, de natureza coletiva, faz parte da história do 

homem. É um fator determinante na natureza humana 1, pois se manifesta 

sempre que o ego está frágil e a consciência pouco expandida, o que reflete 

uma condição psíquica passada e leva à busca ao divino e/ou ao maternal. 
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A geografia do lugar veio a satisfazer os anseios dessas pessoas, pois, na 

condição de lugar alto, associado ao simbolismo da montanha, item explorado 

no capítulo 3, representou uma maior proximidade ao divino, um ponto de 

ligação entre o céu e a terra. 

 

Foram aplicados dois tipos de questionários: modelo 1, para pessoas 

residentes na área denominada Morro da Conceição e modelo 2, para 

residentes em outros bairros da cidade do Recife. 
 

 

777...   111...   OOOSSS   QQQUUUEEESSSTTTIIIOOONNNÁÁÁRRRIIIOOOSSS   EEE   OOOSSS   DDDEEESSSEEENNNHHHOOOSSS   
 

Somou-se um total de 108 (cento e oito) questionários. Cinqüenta e cinco (55) 

foram realizados no perímetro do Morro da Conceição, distribuídos entre as 

três áreas delimitadas em torno da Praça Morro da Conceição (vide mapa da 

página 16), dos quais: vinte (20) foram distribuídos pela área denominada de 

limites; vinte e um (21), na faixa intermediária e catorze (14) na faixa que 

contorna a praça Morro da Conceição. O número de questionários, aplicados 

aos não residentes no Morro, somou um total de cinqüenta e três (53), ao longo 

dos bairros de: Aflitos, Afogados, Alto do Mandu, Apipucos, Areias, Arruda, Boa 

Viagem, Boa Vista, Campo Grande, Casa Amarela, Casa Forte, Coelhos, Dois 

Unidos, Estância, Ibura, Imbiribeira, Iputinga, Jaqueira, Madalena, Mangueira, 

Nova Descoberta, Parnamirim, Pina, Prado, Rosarinho, San Martin, Santo 

Amaro, Torrões, Várzea e Vasco da Gama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1 Este aspecto da pesquisa não entra no mérito de outras espécies. Limita-se à humana. 
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QUESTIONÁRIO - Modelo 1:  

RESIDENTES NO MORRO DA CONCEIÇÃO 

 

No questionário Modelo 1, tem-se um total de dezenove itens, dos quais, 

dezoito (18) são perguntas diretas e o último, solicita que a pessoa desenhe o 

Morro da Conceição. Sete (7) das perguntas estão relacionadas a questões 

sócioeconômicas e onze (11) são questões subjetivas, que tentam investigar o 

imaginário do entrevistado. 

 

 

Perguntas tabeladas: 

 

• Como você soube da existência do Morro da Conceição ? 

• Por que você veio morar no Morro da Conceição ? 

• No Morro da Conceição, em qual lugar você preferiria morar, em cima ou 

embaixo ? 

• Por que embaixo ? 

• Por que em cima ? 

• Do que você mais gosta no Morro da Conceição ? 

• Do que você menos gosta no Morro da Conceição ? 

• O que é Nossa Senhora da Conceição para você ? 

• O que é Iemanjá para você ? 

• Quando pensa no Morro da Conceição, qual a primeira coisa de que se 

lembra ? 
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Pergunta: 

Como você soube da existência do Morro da Conceição ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 
(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Nasceu no 
local (06) 42,9% (07) 33,3% (05) 25,0% (18) 32,7% 

Parente/amigo/ 
Conhecido que 
morava no 
local 

(05) 35,7% (10) 47,6% (01)  5,0% (16) 29,1% 

Ouvia falar 
desde criança **************** **************** (05) 25,0% (05)  9.1% 

Morava perto (02) 14,4% (01)  4.8% (02) 10,0% (05)  9,1% 

Mora no Morro 
desde criança **************** **************** (04) 20,0% (04)  7,3% 

Vai à missa / 
visita a Santa 
desde criança 

(01)  7,1% (01)  4,8% (01)  5,0% (03)  5,5% 

Quando veio 
morar no local **************** (02)  9,5 % **************** (02)  3,6% 

Ouviu falar da 
festa **************** **************** (01)  5,0% (01)  1,8% 

Não lembra **************** **************** (01)  5,0% (01)  1,8% 

 

 

As pessoas, em sua maioria, tomaram conhecimento de existência do Morro da 

Conceição pela proximidade que possuíam com a área - 78,2% .. Além dos 

32,7% que nasceram no lugar, 29,1% possuíam amigos ou família residentes, 

9,1%  moravam nas proximidades e 7,3% foram para o Morro desde crianças. 

Em uma minoria, há aqueles que ouviam falar do lugar desde criança (9,1%), 

aqueles que vão à missa/ visitam a Santa desde crianças (5,5%), aqueles que 
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ouviram falar da festa (1,8%) e os que não lembram (1,8%), totalizando 18,2% . 

Alguns não explicitaram um motivo em especial, afirmaram, apenas, que 

“conheceram o Morro quando foram morar lá” (3,6%). 

 

O grau de parentesco e a amizade foram meios que contribuíram para a 

divulgação do lugar, estimulando a atração e a convergência de pessoas de 

diferentes áreas da cidade do Recife e fora dela. Ao contato, percebeu-se o 

acolhimento, revelou-se a proteção. “Algo” existente no contexto foi projetado 

nos primeiros moradores e nos subseqüentes sucessivamente. 

 

 

Pergunta: 

Por que você veio morar no Morro da Conceição ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da  
Praça  

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Nasceu no 
local (06) 42,9% (07) 33,3% (05) 25,0% (18) 32,7%  

Parente/amigo/
conhecido era 
morador do 
local 

(04) 28,6% (06) 28,6% (02) 10,0% (12) 21,8%  

Oportunidade 
de negócio 
(casa) 

(01) 7,1% (03) 14,3% (07) 35,0% (11) 20,0%  

Acompanhar 
marido / família (03) 21,4% (02) 9,5% (05) 25,0% (10) 18,2%  

Proximidade 
do trabalho **************** (03) 14,3% (01) 5,0% (04) 7,3%  
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As respostas a esta pergunta são semelhantes às da anterior. Em primeiro 

lugar, o principal motivo de se morar no Morro foi por ter nascido no local 

(32,7%), seguido por parente /amigo/ conhecido que era morador do local 

(21,8%) e para acompanhar o marido ou algum outro membro da família 

(18,2%), que totalizou (72,7%). Numa percentagem menor há aqueles que 

preferiram o Morro pela oportunidade de fazer algum bom negócio relacionado 

com a compra/aluguel de casa (20,0%) e mais atrás ainda, aparecem aqueles 

que escolheram o local pela proximidade do trabalho (7,3%). Em nenhum dos 

questionários houve resposta relacionada com a Santa, a igreja, ou a festa. De 

onde se pode deduzir que a moradia está diretamente relacionada com os 

laços de amizade/parentesco e as facilidades que estes possam proporcionar. 

Demonstra, assim, que o indivíduo busca morar em um ambiente que lhe dê 

abrigo, mas também, segurança, proteção e acolhimento. 

 

 

Pergunta: 

No Morro da Conceição, em qual lugar você preferiria morar, em 

cima ou embaixo ? 

 
ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Embaixo (07) 50,0% (11) 52,4%  (16) 80,0% (34) 61,8%  

Em cima (07) 50,0% (10) 47,6% (04) 20,0% (21) 38,2%  

 

 

A preferência pela moradia embaixo (61,8%) foi superior à moradia em cima 

(38,2%). Até mesmo aqueles que moram na praça, ficaram divididos entre uma 

área e outra (50% para cada uma). Isto se justifica pelo ambiente ser mais 

tranqüilo (42,9%) nas ruas próximas à Avenida Norte e por não precisar subir 

ladeiras (28,6%). Mas, até para quem mora em uma área intermediária, as 

ladeiras foram o principal motivo para preferirem embaixo (63,6%) pela falta de 

paradas de ônibus ao longo das ladeiras.  
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Pergunta: 

Por que embaixo ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(07 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(11 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(16 pessoas) 

Total 
(34 pessoas) 

Ladeiras / 
escadarias (02) 28,60% (07) 63,60% (02) 12,50% (11) 32,35%  

Ambiente 
melhor / calmo (03) 42,90% **************** (05) 31,25% (08) 23,52%  

Facilidades **************** (01) 9,10% (05) 31,25% (06) 17,60%  

Gosta do lugar (01) 14,30% **************** (03) 18,75% (04) 11,76%  

Barulho (01) 14,30%  **************** (01) 9,10%  

Família **************** (01) 9,10% **************** (01) 9,10%  

Não gosta lá 
de cima **************** (01) 9,10% **************** (01) 9,10%  

Segurança **************** (01) 9,10% (01) 6,25% (02) 5,88%  

 

 

 

Pergunta: 

Por que em cima ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(07 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(10 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(04 pessoas) 

Total 
(21 pessoas) 

Gosta do lugar (06) 85,7% (07) 70,0% (02) 50,0% (15) 71,4%  

Facilidades **************** (01) 10,0% (01) 25,0% (02) 9,5%  

Lugar 
movimentado (01) 14,3% (01) 10,0% **************** (02) 9,5%  

Ladeiras / 
escadarias **************** (01) 10,0% **************** (01) 4,8%  

Próximo à 
praça/santa... **************** **************** (01) 25,0% (01) 4,8%  
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Para os outros 50,0%  que preferiram morar em cima, nas três faixas, o motivo 

principal foi gostar do lugar, totalizando 71,4% . A proximidade à imagem de 

Nossa Senhora se apresentou insignificante, apenas 4,8% assim responderam. 

No entanto, quando as pessoas afirmavam gostar do lugar, a presença da 

Igreja e da Imagem a pequena distância, apresentava-se como um fator 

decisivo. 

 

Certa senhora declarou adorar onde morava justificando: “...daqui avisto a 

Santa e posso ouvir a missa sem sair de casa “. Outros, residindo mais para a 

área intermediária, lamentavam-se: “...as casas da praça são muito caras ... 

Tem até gente que aluga só a parte da frente para por comércio na época da 

festa ...“ 

 

Além das facilidades relacionadas com a infra-estrutura – ônibus, escolas, 

posto de saúde, etc., do lazer – futebol, ponto de encontro dos moradores, 

eventos musicais, etc., é importante destacar a época da festa da Nossa 

Senhora da Conceição, quando o Morro da Conceição realmente se veste de 

azul e branco e desperta o espírito mascateiro do recifense. Oportunidades 

temporárias de trabalho são criadas atraindo pessoas de diversas localidades 

da cidade. 
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Pergunta: 

Do que você mais gosta no Morro da Conceição ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Igreja (05) 35,7% (03) 14,3% (02) 10,0% (10) 18,0%  

Santa **************** (03) 14,3% (06) 30,0% (09) 16,4%  

De tudo (02) 14,3% (04) 19,0% (01) 5,0% (07) 12,7% 

Festa(s) (01) 7,1% (04) 19,0% (02) 10,0% (07) 12,7%  

Lugar / Morro **************** (02) 9,5% (05) 25,0% (07) 12,7%  

Amizade das 
pessoas / 
comunidade 

(02) 14,3% (02) 9,5% (01) 5,0% (05)  9,1%  

Missa (01) 7,1% **************** (01) 5,0% (02)  3,6%  

Igreja 
evangélica 

(01) 7,1% (01) 4,8% **************** (02)  3,6%  

Animação do 
lugar 

(01) 7,1% (01) 4,8% **************** (02)  3,6%  

Praça ****************  (02) 10,0% (02)  3,6%  

Escola/Colégio **************** (01) 4,8% **************** (01)  1,8%  

Ponto de 
comércio (01) 7,1% **************** **************** (01)  1,8%  

 

 

Os itens de maior percentagem ficaram com os ligados à parte religiosa 

totalizando sua soma 38,0% . Responderam Igreja 18,0% , Santa 16,4% e 

missa, apenas, 3,6%. No entanto, quando respondem “missa”, também estão 

se referindo à Igreja. A surpresa ficou para as pessoas que moram mais 

afastadas da área, que responderam “Santa” 30,0% , superando mesmo 

aquelas pessoas que moram na praça. 

 

Em terceiro lugar, tem-se como maior número de respostas “de tudo”, “da 

festa” e “do lugar/ do morro”, com 12,7% . Com a primeira resposta, “de tudo”, 

muitos especificaram a Santa, a Igreja, o lugar, ou a sua casa. Os que 

responderam “a festa”, em sua maioria, referiram-se ao lado sagrado, aos 
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rituais em homenagem a Nossa Senhora. Outros, em menor número, referiram-

se, primeiramente, à parte profana, que, se originou da festa religiosa. 

 

 

Pergunta: 

Do que você menos gosta no Morro da Conceição ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Nada (02) 14,3% (08) 38,1% (08) 40,0% (18) 32,7%  

Danças / bares (02) 14,3% (02) 9,5% (04) 20,0% (08) 14,6%  

Jogo de bola (01) 7,1% (02) 9,5% (02) 10,0% (05) 9,1% 

Festa(s) **************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

Barulho (02) 14,3% (01) 4,8% (01) 5,0% (04) 7,3%  

Desocupados (02) 14,3% **************** **************** (02) 3,6%  

Falta de água (01) 7,1% (01) 4,8% (01) 5,0% (03) 5,5%  

Vizinhos (01) 7,1% **************** (01) 5,0% (02) 3,6%  

Violência / falta 
de segurança (01) 7,1% (02) 9,5% **************** (03) 5,5%  

Lixo / sujeira (01) 7,1% (01) 4,8% **************** (02) 3,6%  
Brigas do 
padre com os 
evangélicos / 
comunidade 

(01) 7,1% **************** (01) 5,0% (02) 3,6%  

Quando está 
desanimado **************** (01) 4,8% **************** (01) 1,8%  

Ladeiras **************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

Falta de um 
bom conselho 
de moradores 

**************** (01) 4,8% **************** (01) 1,8%  

 

 

A esta pergunta, as pessoas ou respondiam de imediato “de nada”. Quando 

encorajadas a refletirem mais um pouco, hesitavam antes de responder. Por 

este motivo, as respostas se apresentaram tão divididas. Ao responderem 

“danças/bares” e “festa(s)”, referiram-se ao barulho que estes causam na vida 
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cotidiana do lugar, somando um total de 25,5% . Outro item, por diversas vezes 

mencionado, mas desta vez pelos mais idosos, relacionou-se com o jogo de 

bola que acontece nas ruas centrais e praça, motivo de constantes 

desentendimentos. 

 

 

Pergunta: 

O que é Nossa Senhora da Conceição para você ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Tem fé / 
acredita (01) 7,1% (10) 47,6% (06) 30,0% (17) 30,9%  

Uma Mãe / 
Nossa Mãe (02) 14,3% (03) 14,3% (04) 20,0% (09) 16,4%  

Uma santa (03) 21,4% (02) 9,5% (03) 15,0% (08) 14,6%  

A mãe de 
Jesus (04) 28,6% **************** (02) 10,0% (06) 10,9%  

Símbolo de 
coisa boa / 
Símbolo antigo 

(01) 7,1% (02) 9,5% **************** (03) 5,5%  

Tudo (01) 7,1% **************** (01) 5,0% (02) 3,6%  

Uma estátua / 
ídolo / imagem 

**************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

“N. Sra. é uma 
só. A daí é só 
uma imagem.” 

**************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

Nada **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  

Uma felicidade (01) 7,1% **************** **************** (01) 1,8%  

Valor cultural (01) 7,1% **************** **************** (01) 1,8%  

Modelo de 
virtude **************** (01) 4,8% **************** (01) 1,8%  

Uma festa **************** (01) 4,8% **************** (01) 1,8%  

“Uma imagem 
milagrosa.” 

**************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  
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Propositalmente, a pergunta não esclarece a qual imagem de Nossa Senhora 

da Conceição se refere - à estátua em ferro existente no local, ou à figura 

numinosa. Nas respostas, observou-se que 94,5%  dos entrevistados aludiu ao 

aspecto abstrato e/ou místico, contra 5,4% , sem um significado mais profundo. 

 

§ Tem fé / acredita.............................................. 30,9% 

§ Uma Mãe / Nossa Mãe..................................... 16,4% 

§ Uma santa........................................................ 14,6% 

§ A mãe de Jesus................................................ 10,9% 

§ Símbolo de coisa boa / Símbolo antigo.............. 5,5% 

§ Tudo.................................................................... 3,6% 

§ “N. Sra. é uma só. A daí é só uma imagem.”...... 3,6% 

§ Uma felicidade..................................................... 1,8% 

§ Modelo de virtude................................................ 1,8%  

§ Uma imagem milagrosa....................................... 1,8% 

§ Valor cultural........................................................ 1,8% 

§ Uma festa............................................................. 1,8% 

TOTAL..................................................................... 94,5% 

 

Uma estátua / ídolo / imagem................................... 3,6% 

Nada.......................................................................... 1,8% 

TOTAL....................................................................... 5,4% 
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Pergunta: 

O que é Iemanjá para você ? 

 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Não acredita (05) 35,7% (07) 33,3% (10) 50,0% (22) 40,9%  

Acredita (02) 14,3% (02) 9,5% (03) 15,0% (07) 12,7%  

Não gosta (01) 7,1% (03) 14,3% (01) 5,0% (05) 9,1%  

Nossa Senhora (03) 21,4% (02) 9,5% **************** (05) 9,1%  

Não entende / 
não conhece 
direito 

(01) 7,1% (02) 9,5% (01) 5,0% (04) 7,3%  

Relacionada à 
natureza / mar (02) 14,3% **************** **************** (02) 3,6%  

Acredita mais 
ou menos **************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

Nada **************** **************** (02) 10,0% (02) 3,6%  

Ridículo / 
Bobagem **************** (01) 4,8% (01) 5,0% (02) 3,6%  

Não respondeu **************** (02) 9,5% **************** (02) 3,6%  

Coisa séria **************** (01) 4,8% **************** (01) 1,8%  

Coisa errada **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  

 

 

Embora, para o culto africano, Nossa Senhora da Conceição seja a 

correspondente sincrética de Iemanjá, para os entrevistados, que em sua 

maioria se diz católica, não ocorre o mesmo, pois quase a metade, 40,9% , não 

acredita em Iemanjá, contra, apenas, 12,7% , que acredita. Os que fizeram a 

correspondência entre as duas entidades somam, apenas, 9,1% . 

 

Fazendo-se um somatório de todas as respostas dos que realmente não 

acreditam, tem-se 66,3%  do total, contra 30,8%  dos que de alguma maneira 

acreditam. 
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Somando-se: 

Não acredita........................................ 40,9% 

Não gosta.............................................. 9,1% 

Não entende / não conhece direito....... 7,3% 

Ridículo / Bobagem.............................. 3,6% 

Nada..................................................... 3,6% 

Coisa errada......................................... 1,8% 

TOTAL................................................ 66,3% 

 

Acredita............................................... 12,7% 

Nossa Senhora..................................... 9,1% 

Acredita mais ou menos....................... 3,6% 

Relacionada à natureza / mar............... 3,6% 

Coisa séria............................................ 1,8% 

TOTAL................................................ 30,8% 

 

Não respondeu......................................3,6% 

 

 

Pergunta: 

Quando pensa no Morro da Conceição, qual a primeira coisa que 

lembra ? 

ÁREAS 

RESPOSTAS 

Área da 
Praça 

(14 pessoas) 

Área 
Intermediária 

(21 pessoas) 

Área dos 
Limites 

(20 pessoas) 

Total 
(55 pessoas) 

Santa (06) 42,9% (13) 61,9% (14) 70,0% (33) 60,9%  
Festa (02) 14,3% (03) 14,3% (01) 5,0% (06) 10,9%  
Casa (02) 14,3% (02) 9,5% **************** (04) 7,3%  
Igreja (02) 14,3% (01) 4,8% **************** (03) 5,5%  
Família (01) 7,1% (02) 9,5% **************** (03) 5,5%  
Praça (01) 7,1% **************** **************** (01) 1,8%  
Morros **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  
Uma 
comunidade **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  

Missa **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  
Largo D. Luiz **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  
Ambiente que 
amedronta **************** **************** (01) 5,0% (01) 1,8%  
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Como se supunha, a referência mais forte do Morro da Conceição é a imagem 

da Santa, que, ligada ao simbolismo da mãe, expressa o “estar contido”, a 

relação de “proteção/limite” e “aquela que dá a vida”, como exposto no capítulo 

três. 

 

O monumento à Nossa Senhora (60,9%) e a sua festa (10,9%) representam a 

imagem primeira do Morro. Em seguida, tem-se a casa (7,3%) em terceiro 

lugar, outro símbolo feminino que significa refúgio / segurança / proteção 

maternal, e a família (5,5%) em quinto, ambos levando à projeção do 

acolhimento. A resposta igreja (5,5%), aparecendo em quarto lugar, pode ser 

somada à primeira – Santa – por ter seu simbolismo semelhante ao da mãe, 

principalmente para as pessoas ligados à igreja cristã. 

 

 

QUESTIONÁRIO - Modelo 2: 

NÃO RESIDENTES NO MORRO DA CONCEIÇÃO 

O questionário soma um total de doze (12) itens dos quais onze (11) são 

perguntas diretas e o último solicita que a pessoa faça um desenho da área. 

Seis (6) das perguntas estão relacionadas a questões sócioeconômicas e 

quatro (4), mais subjetivas, que investigam o imaginário. 

 

 

Perguntas tabeladas: 

 

• Como você soube da existência do Morro da Conceição ? 

• Com que freqüência você vai ao Morro da Conceição ? 

• Em que ocasiões você vai ao Morro da Conceição ? 

• Para fazer o quê? 

• Quando pensa no Morro da Conceição, qual a primeira coisa de que se 

lembra ? 

• Desenhe o Morro da Conceição. 
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Pergunta: 

Como você soube da existência do Morro da Conceição ? 

 

RESPOSTAS TOTAL 
(51 pessoas) 

Ouve falar desde criança / 
adolescente (imprensa) 

(33) 64,70%  

Ia / vai à festa desde criança (06) 11,80%  

A mãe sempre vai à festa (03)  5,90%  

Quando veio morar no Recife (02)  3,92%  

Amigo convidou para ir à 
festa 

(02)  3,92%  

Morava perto (02)  3,92%  

Grupo de jovens (01)  1,96%  

Parente morava perto (01)  1,96%  

Não lembra (01)  1,96%  

 

 

Pergunta: 

Com que freqüência você vai ao Morro da Conceição ? 

 

RESPOSTAS TOTAL 
(53 pessoas) 

Uma vez por ano (15) 28,30%  

Nunca foi (13) 24,53%  

Só foi uma vez (08) 15,09%  

Algumas vezes (07) 13,21%  

Muitas vezes 
(semanalmente) 

(03)  5,66%  

Ia anualmente (04)  7,55%  

Ia muitas vezes (01)  1,89%  

Duas vezes ao ano (02)  3,77%  
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Pergunta: 

Em que ocasiões você vai ao Morro da Conceição ? 

(Para fazer o quê?) 

 

RESPOSTAS TOTAL 
(53 pessoas) 

Festa (religiosa) (18) 34,00%  

Nunca foi / Não freqüenta (12) 22,64%  

Festa (religiosa e profana) (04) 7,55%  

Outros (comícios, turismo, 
parentes, amigos) 

(03/04) 5.66%  / 7,55%2 

Rezar (07/10) 13,21% / 18,87%3 

Não vai mais (01)  1,89% 

Festa (profana) (02)  3,77%  

Só foi uma vez (06)  11,32%  

 

 

75,47%  dos entrevistados já visitaram o local em alguma ocasião, dos quais, 

um total de 54,76% , foram com algum intuito religioso – para a festa religiosa / 

a festa religiosa e profana ou simplesmente para rezar, independente da época 

do ano. Os 24,53% que nunca foram ao Morro da Conceição, afirmaram ter 

ouvido falar do lugar desde crianças, através de amigos/parentes, como 

também através dos meios de comunicação/imprensa – rádio, TV, jornais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
2 O entrevistado, além da resposta “festa religiosa”, teve outro(s) motivo(s) para visitar o lugar. 
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Pergunta: 

Quando pensa no Morro da Conceição, qual a primeira coisa que 

se lembra ? 

 

RESPOSTAS TOTAL 
(53 pessoas) 

Nossa Senhora/ 
Santa/Imagem 

(31/32) 58,49% / 60,38%4 

Lugar alto/Morro (07/06) 13,21% / 11,32%5 

Procissão/Romeiros (05/06) 9,43% / 11,32%6 

Comunidade/Bairro popular (03/02)  5,66% / 3,77%7 

Religiosidade das pessoas (02) 3,77%  

Igreja (02/01) 3,77%  / 1,89%8 

Festa (02/01) 3,77% / 1,89%9 

Deus (01) 1,89%  

Não respondeu (01) 1,89%  

 

 

As respostas indicam que, no imaginário das pessoas, é a “ Nossa Senhora, a 

Santa, a imagem ”, a representação mais forte do lugar – a grande mãe. Em 

seguida, obteve-se “ um lugar alto / um morro “, que, através do simbolismo da 

montanha, vem revelar uma significação do espaço sagrado, como se a Terra 

procurasse tocar de algum modo o Céu.  

 

No percentual resultante da questão de número 10 – “No Morro da 

Conceição, em que lugar você preferiria morar, em cima ou embaixo ?”, 

somou-se um total de 61,8 % para embaixo, contra 38,2 % em cima. Apesar 

desse resultado à primeira vista dar margem a contradições com referência às 
                                                                                                                                                                                              
3 O entrevistado, além da resposta “festa religiosa”, também visita a praça para “rezar”. 
4 O entrevistado emitiu duas respostas, das quais a primeira foi “ a festa “ e a segunda, “ a 
imagem de Nossa Senhora “. 
5 O entrevistado deu como primeira resposta “ um lugar alto “ e como segunda “ uma igreja “ 
6 O entrevistado deu como primeira resposta “ um bairro popular ” e segunda, “ lugar de 
peregrinação, de romeiros “. 
7 Idem nota 5. 
8 Idem nota 4. 
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afirmações dos parágrafos anteriores, o que já foi bem esclarecido no que 

tange ao grau de importância dada aos questionários, as justificativas para a 

resposta “embaixo”, relacionou-se à parte mais prática da vida cotidiana dos 

moradores, como o subir/descer as escadarias/ladeiras e a tranqüilidade do 

lugar (longe das festas). No entanto, quem respondeu morar “em cima”, 

justificou “gostar do lugar”. 

 

Partindo-se para a questão de número 12 – “Do que você mais gosta no 

Morro da Conceição ?”, observamos que 73 % das respostas se referiram a 

algum motivo religioso (igreja, imagem de Nossa Senhora, missa, etc.), 

reforçando o ponto explorado – proximidade com o divino. Semelhante situação 

ocorreu com a questão de número 17 - “Quando pensa na praça do Morro 

da Conceição, qual a primeira coisa de que você se lembra ?”. Obteve-se 

um total de 86 % das respostas também relacionadas a motivos religiosos. 

 

Quando são analisados os desenhos, percebe-se que o entrevistado consegue 

relaxar um pouco, talvez por ser informado de que esta é a última etapa da 

entrevista ou por não precisar responder “o que o entrevistador quer ouvir ”, 

mencionado por vezes. 

 

Após esses questionários, percebe-se a imagem do mito – Nossa Senhora da 

Conceição – aflorar espontaneamente do imaginário dos entrevistados.  

 

Considerando-se o pensamento do psicanalista Walter Boechat no qual 

 
“as imagens são o evento psíquico fundamental da alma humana, e o mito reflete de 

forma exemplar este acontecer psíquico“ 10 

 

e que o mito se refere a realidades arquetípicas, isto é, a situações a que todo 

ser humano se depara ao longo da vida, decorrentes de sua própria condição 

de humano, pode-se supor que o mito de Nossa Senhora da Conceição auxilia 

                                                                                                                                                                                              
9 Idem nota 3. 
10 Boechat in “Mitos e Arquétipos do Homem Contemporâneo”, pág. 55. 
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e promove transformações psíquicas tanto no plano individual, como no 

coletivo da cultura dessa população envolvida. 

 

Esse processo pode ser observado mais intensamente nos moradores do 

Morro da Conceição, talvez pela proximidade ao signo (a estátua), que faz a 

ligação direta com o símbolo. Mas, de maneira alguma, passa despercebido 

aos demais habitantes da cidade do Recife, pois ocorre de maneira mais 

discreta, sutil. 

 

O mito de Nossa Senhora da Conceição representa o arquétipo da Grande 

Mãe, que, como primeiro arquétipo estruturante (Bygton, 1987), é ativado no 

eixo ego-Self e responsável pela busca da satisfação das necessidades 

básicas do ser humano, pela defesa do indivíduo, pela nutrição e preservação 

da espécie. Requer, para seu funcionamento, proximidade entre o eu e o outro. 

 

Assim, pode-se compreender o significado do ímpeto, da energia e da valentia, 

demonstrados pelos moradores do Morro da Conceição através de suas 

históricas atitudes de força, luta e união, e a atração que o lugar exerce 

promovendo um grande afluxo de romeiros de diferentes partes do Estado de 

Pernambuco, ou simples crentes, ao longo do ano e durante a semana das 

festividades de comemoração do dia 8 de dezembro. Por todos esses pontos 

abordados e sua significação, percebe-se o valor do papel que a comunidade 

Morro da Conceição tem dentro da Cidade do Recife. 
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888...   OOO   PPPLLLAAANNNEEEJJJAAAMMMEEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRPPPRRREEETTTAAATTTIIIVVVOOO   

 

 

Os países da Grã-Bretanha há muito tempo utilizam uma técnica de 

planejamento diferenciada – o Planejamento Interpretativo – que foi iniciada 

pelo English Heritage1 sob o título de “Integração de Empreendimentos 

Interpretativos”. 

 

O Planejamento Interpretativo procura explicar o que significa determinado 

lugar ou objeto, no intuito de favorecer uma maior compreensão do patrimônio 

e do meio ambiente a ele associado e, assim, promover sua conservação de 

forma equilibrada e sustentável. 

 

As propostas que visam atender a vários níveis sociais, culturais e etários, são 

montadas sobre soluções, muitas vezes, ligadas à diversão, para que, de uma 

forma alegre, possam ser conciliadas à conservação de um lugar, às 

necessidades dos seus habitantes e visitantes - aqueles que usufruem dele no 

presente ou que o poderão fazer no futuro - e às intenções dos que exercem o 

seu planejamento. 

 

O princípio norteador deste tipo de planejamento, assim, é a identificação de 

significados, valores e qualidades especiais de lugares ou objetos e, a partir 

daí, valorizá-los. Muitas vezes, certos espaços apresentam peculiaridades não 

percebidas pelas pessoas, mas quando devidamente ressaltadas, podem 

representar uma fonte de renda, revertendo em benefícios para o próprio lugar. 

 

Para um dos primeiros estudiosos do assunto - Freeman Tilden - a 

interpretação é: 

 

                                                                 
1 O English Heritage é o órgão do governo britânico responsável pela conservação e 
desenvolvimento do seu patrimônio histórico, paisagístico e cultural. 
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“... o trabalho de revelar a visitantes, com o serviço, algo sobre a beleza e o delírio, a 

inspiração e essência espiritual das coisas que o visitante pode, através de seus 

sentidos, sentir.”2 

 

O Planejamento Interpretativo, comunica o que é interessante sobre uma área 

ou objeto, fazendo com que os usuários sintam o quanto ela é importante e 

saibam realmente como a valorizar. 

 

Desta maneira a interpretação se apresenta como uma ferramenta 

imprescindível ao turismo, pois através de seus recursos técnicos, consegue 

promover uma convergência a determinados lugares, anteriormente 

desconhecidos ou não valorizados. As pessoas irão ver e compartilhar o que 

eles têm a oferecer - valores históricos, culturais, religiosos, paisagísticos, etc., 

que antes não eram percebidos. Eles não possuíam atrativos que 

despertassem o interesse da população envolvida. 

 

O público alvo pode ser conquistado através de um jogo de informações que 

devem suscitar discussões, provocar novas idéias e, enfim, atrair seu interesse 

pelo assunto. 

 

É imprescindível lembrar que o produto final do planejamento, com todo o 

elenco das propostas, deve ser legitimado pela comunidade envolvida, o que 

provavelmente o será se houver sua participação no processo de discussão e 

elaboração do projeto a que se propõe. Sem sua aceitação e seu apoio, corre-

se o risco de se transformar em apenas mais uma proposta. A comunidade 

pode ser uma grande aliada, pois, por ser conhecedora a fundo do lugar e do 

dia-a-dia das pessoas, pode melhor falar em seu nome e exprimir o que ela 

realmente precisa e quer, através de sugestões e novas idéias para o local. 

 

O Morro da Conceição, espaço prenhe de sentido e valores pelo seu passado 

rico em história, como antigo ponto de combate holandês, palco de lutas 

sociais e centro de peregrinação, dispõe de elementos potenciais à exploração 

e utilização para um Planejamento Interpretativo. 

                                                                 
2 Tilden in Carter. Pág. 1. 
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É possível se pensar em um processo de desenvolvimento e gestão para a 

área. Um programa de controle de visitantes, aliado a um projeto de 

financiamento e sempre se observando os anseios da comunidade, poder-se-á 

promover um turismo sustentável para o Morro da Conceição. 

 

A principal intenção deste tema é atentar às potencialidades do lugar, 

comprovada pela crescente visitação ao lugar durante o ano e, principalmente, 

pelo período da festa da Virgem da Conceição, quando explode, atraindo 

milhares de pessoas das mais diferentes localidades. 

 

Por que, então, não se pensar na qualificação urbana das áreas mais carentes 

e não se pensar em um projeto que venha a viabilizar fundos que reverterão 

em prol do próprio lugar ? 

 

O Morro, além de já ter sido privilegiado pela sua condição geográfica – sua 

belíssima vista, por abrigar o Santuário com a Imagem de Nossa da Conceição, 

tão querida entre a população, que mexe com o imaginário do povo recifense, 

pelo seu passado de lutas e pelo perfil batalhador de sua comunidade, constitui 

um lugar rico em elementos que levam ao Planejamento Interpretativo e dentro 

de uma gestão concordante com o local, pode promover seu desenvolvimento 

sustentável. 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   

 

 

O presente trabalho objetivou melhor compreender a ocupação do Morro da 

Conceição, que aconteceu a partir de um fato urbano – a colocação da imagem 

de Nossa Senhora da Conceição em um morro desabitado da Cidade do Recife 

- e o desencadeamento de todo um processo de atração e povoamento do 

lugar. Através de uma nova visão, que se deu com os olhos da Psicologia 

Analítica, procurou-se enfocar o imaginário da população local, tendo-se, 

também, como referência o restante da população da cidade. 

 

A Psicologia Analítica, através de seus conceitos, mostrou-se uma valiosa 

ferramenta para a interpretação do imaginário do ser humano, que constituiu 

um forte elemento de influência para a ocupação do Morro da Conceição e sua 

atual configuração espacial. 

 

A escolha do Morro da Bela Vista pela Igreja Católica para ser o Santuário de 

Nossa Senhora, muito provavelmente, deu-se pelas próprias características 

geográficas do lugar – um morro - de onde se podia ter uma visão panorâmica 

da cidade. Como comentado anteriormente, os lugares altos sempre levaram 

as pessoas a se sentirem mais perto do divino desde os tempos mais remotos. 

O inconsciente é sensibilizado, ativando sentimentos e complexos ainda não 

percebidos, o que guiou e continua guiando multidões em sua direção - ao 

Morro da Conceição. 

 

O arquétipo do Grande Feminino ou da Grande Mãe faz parte do inconsciente 

de todo ser humano, assim como tantos outros arquétipos, que juntos 

constituem o inconsciente coletivo. A presença da Imagem da Nossa Senhora 

da Conceição despertou o lado matriarcal da psique, que, diante do 

desenvolvimento patriarcal unilateral da mentalidade masculina do século XX, 

não teve o devido equilíbrio. Houve a constelação do complexo materno 

mediante o contato com o lugar e, fatalmente, com a Imagem de Nossa 

Senhora que foi a forma como o arquétipo se materializou. Assim, as pessoas 
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projetaram seus complexos no lugar representado pela Santa e buscaram sua 

compensação lá mesmo, conseguindo transformar a energia de um complexo 

em força e luta. 

 

O momento histórico pelo qual passava o Estado de Pernambuco e sua capital, 

aliado à situação social e econômica da população à época, além da carga de 

inconsciente coletivo que todo brasileiro e, principalmente, os nordestinos 

portam, foram elementos que contribuíram para ativar o complexo materno e 

mobilizar homens e mulheres ao redor do lugar que passou a ser conhecido, 

também, como um símbolo da luta comunitária. 

 

A imagem do Morro da Conceição que, até então, tinha uma conotação apenas 

de cunho religioso, pois abrigava um santuário em homenagem a Nossa 

Senhora da Conceição, foi aos poucos se modificando. Agora, quando se fala 

em Morro da Conceição, a imagem é outra. A referência continua sendo a da 

grande imagem da Santa, mas o que ela representa mudou. O símbolo do 

Morro inegavelmente é a imagem da Santa, mas seu significado foi ampliado. 

Antes, símbolo religioso. Hoje, ainda símbolo religioso, mas também símbolo 

de coragem e resistência de uma comunidade. 

 

Aldo Rossi1 em sua obra se questiona onde começa a individualidade de um 

fato urbano, se é na sua forma, na sua função, na sua memória ou em alguma 

outra coisa qualquer. Conclui afirmando que está no acontecimento e no signo 

que fixou o acontecimento, onde está envolvida a população em questão. Por 

vezes, certos monumentos, certos lugares, “nos parecem só silêncio” (tomando 

emprestadas as palavras do próprio Rossi). Eles nada representam, pois dizem 

respeito à individualidade do local e da comunidade envolvida. Daí a 

importância de se melhor conhecer os habitantes do sítio em estudo, para 

entender seus valores e assim atender a suas necessidades e anseios. 

 

O estudo da evolução da morfologia do lugar pretendida inicialmente, foi 

prejudicado devido à pouca documentação encontrada sobre a área. Os mapas  

                                                                 
1 Rossi. (1998). 
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mais antigos sequer registram o Morro da Bela Vista, restringindo-se aos 

bairros do Recife, Santo Antônio e São José. No entanto, o pouco, que se 

conseguiu, foi enriquecido pelas informações dos conhecedoras do passado 

local, e suficientes para se ter, pelo menos, uma idéia de como aconteceu a 

ocupação do Morro. 

 

Os documentos consultados foram as quatro unibases que abarcam a área, o 

mapa das ligações da REFFSA, os mapas da Cidade do Recife dos anos de 

1648, 1875, 1906, 1932, cedidos pela colega Ângela Barreto, o de 1924 da 

Fundação Joaquim Nabuco, além de fotografias do ano de 1979, cedidas pela 

URB-Recife. 

 

A princípio, o Morro da Bela Vista constituía uma grande floresta de onde se 

tinha uma bela visão, não havia moradores. Com a colocação da Imagem, 

cercou-se uma grande área ao seu redor. Havia apenas a casa do zelador que 

cuidava do lugar. Aos poucos, a urbanização da cidade foi crescendo e a base 

do Morro começou a ser povoada, juntamente ao aparecimento de algumas 

casinhas próximas ao Santuário. A ocupação foi aumentando e após os anos 

30, com as idéias higienistas que invadiam o país e pela criação das Ligas 

Sociais Contra o Mocambo, que expulsou os mais carentes para as periferias e 

subúrbios da cidade, foi intensificada. 

 

É assim que o Morro da Conceição possui um traço de personalidade 

diferenciado e, igualmente, pessoas especiais. Ele resultou de um crescimento 

urbano e sobretudo humano, pelo valor intrínseco que possui o lugar. O Morro 

tem uma personalidade ímpar, pois como espaço inicialmente destinado à 

adoração, superou as expectativas, revertendo de certo modo seu destino. A 

Virgem da Conceição passa da condição de mãe adorada, a sua verdadeira 

vocação de mãe, que abre os braços para abrigar e acolher seus filhos. 

 

Parece ser inerente à civilização ocidental moderna tirar proveito de tudo o que 

faz. A realização deste trabalho, assim, não poderia ser diferente. Se por um 

acaso se considerar que o objetivo inicial não foi atingido - mostrar o Morro da 
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Conceição a partir de outro ângulo de visão - ao menos, pôde-se estar 

simbolicamente mais perto da grande mãe e, mais uma vez, perceber aquele 

aceno ao longe, que nos alerta para a realidade dos menos favorecidos. 

Contudo, como foi feito com dedicação, fé e amor, há também uma parte 

humana neste trabalho. É uma contribuição ao Morro da Conceição, que como 

parte da cidade é uma “coisa humana por excelência”.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
2 Rossi. 1998. Pág. 255. 
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A GRANDE MÃE 

UM ESTUDO DO IMAGINÁRIO DO LUGAR: O MORRO DA CONCEIÇÃO 

QUESTIONÁRIO MODELO 1 
 

1.Nome ou apelido do entrevistado________________________________________________ 
 

2. Data de nascimento__________________________________________________________ 
 

3. Endereço__________________________________________________________________ 
 

4. Lugar em que nasceu_________________________________________________________ 
 

5. Ano em que chegou ao Morro da Conceição_______________________________________ 
 

6. Escolaridade (completa ou incompleta) 

ÿ Sem escolaridade     ÿ 1º grau incompleto     ÿ 2º grau incompleto      ÿ Faculdade incompleta 

ÿ Curso técnico            ÿ 1º grau completo        ÿ 2º grau completo         ÿ Faculdade completa 

ÿ Outros 
 

7. Qual é sua: 

7.1. Religiosidade             7.2. Situação Ocupacional 

ÿ Católica                            ÿ Atividade sem renda_______________ (estudante, dona-de-casa, etc.) 

ÿ Espírita                             ÿ Desempregado 
ÿ Protestante                       ÿ Emprego fixo 
ÿ Umbandista                      ÿ Pensionista 
ÿ Sem religião                     ÿ Aposentado         
ÿ Outras__________          ÿ Biscate                 

                                            ÿ Outras__________ 
 

7.3. Renda                                           7.4. Eletrodomésticos/Outros Equipamentos 

ÿ Até meio salário mínimo                                ÿ Televisão                  ÿ Ar condicionado 
ÿ Acima de meio/até 1 sal. mínimo                  ÿ Refrigerador              ÿ Telefone        ÿ Moto 
ÿ De 1 a 3 sal. mínimos                                   ÿ Máq. Lav.  Roupas      ÿ Celular          ÿ Bicicleta 
ÿ Acima de 3 sal. Mínimos                              ÿ Microondas                 ÿ TV a cabo      ÿ Carro 
                                                                        ÿ Liqüidificador               ÿ Ventilador 

7.5. Moradia 
7.5.1. Situação legal   7.5.2. Condições físicas   7.5.3. Infra-estrutura      7.5.4. Pavimentos 

ÿ Própria                            ÿ Alvenaria                   ÿ Água      ÿ Calçamento       ÿ Quarto 

ÿ Alugada                          ÿ Madeira                     ÿ Esgoto    ÿ Ônibus              ÿ Casa térrea 

ÿ Cedida                            ÿ Taipa                         ÿ Energia                               ÿ Casa + 1 pav.  

ÿ Outros____________     ÿ Outros________       ÿ Coleta lixo                          ÿ Apto. ÿ Outros 
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8. Como você soube da existência do MC ?_________________________________________ 

9. Por que você veio morar no MC ?_______________________________________________ 

10. No MC, qual lugar você preferiria morar?________________________________________ 

11. Você ou qualquer outro membro se sua família participa (ou) de alguma luta comunitária no 

MC?________________________________________________________________________ 

12. Do quê você mais gosta no MC ?______________________________________________ 

13. Do quê você menos gosta no MC ?_____________________________________________ 

14. O quê é Nossa Senhora da Conceição para você?_________________________________  

15. O quê é Iemanjá para você?__________________________________________________ 

16. Quando pensa na Praça do MC, qual a primeira coisa de que se lembra ?______________ 

17. Você freqüenta a Praça do MC ?______________________________________________ 

Com que freqüência?___________________________________________________________ 

Em que ocasiões?_____________________________________________________________ 

18. Desenhe o MC. 
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A GRANDE MÃE 

UM ESTUDO DO IMAGINÁRIO DO LUGAR: O MORRO DA CONCEIÇÃO 

QUESTIONÁRIO MODELO 2 
 

1.Nome do entrevistado_________________________________________________________ 

 

2. Data de nascimento__________________________________________________________ 

 

3. Endereço__________________________________________________________________ 

 

4. Lugar em que nasceu (cidade/estado/bairro)_______________________________________ 

 

5. Profissão__________________________________________________________________ 

 

6. Religiosidade             7.  Renda                                             8. Escolaridade 
ÿ Católica                            ÿ Até meio salário mínimo                           ÿ Sem escolaridade 

ÿ Espírita                             ÿ Acima de meio/até 1 sal. Mínimo             ÿ 1º grau incompleto 
ÿ Protestante                       ÿ De 1 a 3 sal. Mínimos                              ÿ 1º grau completo 
ÿ Umbandista                      ÿ Acima de 3 sal. Mínimos                          ÿ 2º grau incompleto 
ÿ Sem religião                                                                                         ÿ 2º grau completo 
ÿ Outras__________                                                                              ÿ Faculdade incomplet a 

                                                                                                                ÿ Curso técnico 

                                                                                                                ÿ Faculdade completa 

                                                                                                                ÿ Outros 
9. Como você soube da existência do MC ?_________________________________________ 

10. Com que freqüência você vai ao MC ?__________________________________________ 

11. Em que ocasiões você vai ao MC ?_____________________________________________ 

Para fazer o quê ?_____________________________________________________________ 

12. Quando pensa no MC, qual a primeira coisa de que se lembra ?______________________ 

13. Desenhe o MC. 
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AAANNNEEEXXXOOOSSS   

 

MMMAAAPPPAAASSS   

 

 

MAPA 01 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

UNIDADES URBANAS 

 

MAPA 02 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ZONAS DE DERETRIZES ESPECÍFICAS 
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MAPA 01 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

UNIDADES URBANAS 
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MAPA 02 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ZONAS DE DERETRIZES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 


