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LINA DE ALBUQUERQUE

Um homem de olhos fundos
e pele amarelada vagueia pela zona rural do interior paulista mendigando por um
prato de comida. A luz do dia,
ele é um inofensivo andarilho solteirão sem trabalho
definido. Em noite cio lua
cheia, porém, transforma-se
no velho e mau lobisomem.
Durante quatro anos, a estudante de pós-graduação cru
antropologia da Universidade cio São Paulo (USP). a paulista Sheila Maria Doula, cio
33 anos, seguiu os passos do
novo lobisomem pelos bairros rurais do interior paulista. Depois de ter entrevistacio cerca de 40 moradores de
cidades como Piracicaba.
Ibiúna e Juquitiba, ela pôde
concluir: o lobisomem continua vivo, mas não é mais o
mesmo.
Quando tiver que provar os
seus conhecimentos diante da
rigorosa banca examinadora
da USP, no mês de dezembro. a
autora da tese de mestrado A
Ie1amorfose do humano pretencio esclarecer que nos dias de
hoje os lobisomens já não fazem cjuestão de matai' seres
humanos - as suas perversidados geralmente não causam
danos mal ores do que simples
estragos em galinheiros. São
maus, mas nem tanto. No seu
trabalho clç campo, ela também verificou que o reconhecimento popular do lobisomem e bastante menos rígido
cio que o difundido por meio
dos relatos de foicloristas.
Na teoria, o lobisomem pode
encarnar no sétimo filho, no
homem que fica sete anos sem
entrar numa igreja ou na
criança não batizada. Os i'elalOS colhidos pela pesquisadoia, no entanto, revelam que
hoje o seu estigma se deve à
ausência de laços com a comuniclacie. O lobisomem normalmente é uma pessoa consicierada desajustada por não ter
família, trabalho e residência
fixa. Ele é pouco sociável e
gostar de uivar sozinho em
noites cio lua cheia. "Trata-se
de uma crença que ainda não
perdeu a sua função". afirma
Sbeila. "Ela permite diferen-
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ciar certas pessoas cuja conduta não é totalmente clara e
aceita pelo grupo social". O lobisomem, constata, sofre de
uma profunda apatia e indisposição plena ao trabalho.
"A abordagem de Shciia difere da realizada pelo folclorista", sublinha a sua orientadora, a antropóloga Liana
Trindade. "O seu estudo não se
limita à descrição, passando
pela verificação do significacIo cia lenda para a sociedade."
A História, a literatui'a foiclorista e os ensaios como O Magistrado e I"eitiçeiros na França do
SuIo XVII. de Rol)el't Man-

cirou, atestam que o lobisomem foi bem mais temido no
passadio. Na Idade Média, seus
pelos foram todos consumidos
pelas fogueiras da Inquisiçào.
Curioso é que muitos acusados chegavam a confessar a licantropia (a transformação
em homem-lobo).
O novo lobisomem não perdeu o característico tom de
pele amarelada. Embora a literatura só ofereça exemplos
de lobisomem de pele branca,
um agricultor de 69 anos, moi'ador de Juquitiba, entrevistado pela pesquisadiora. j ui'a
que ele é negro, "E um pretão
oreihudo que rouba galinhas
para vender", definiu ele,
Durante dois anos. Sheila
estudou o lobisomem, com
uma bolsa do CNPq ( Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) sem
ter o que temer. No terceiro
ano de pesquisa, porém, o seu
projeto foi ameaçado. Quando
solicitou complementação à
Fapesp (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São
Paulo), o assessor negou o auxilio sob a seguinte alegação:
"Lobisomem não existe".
Sheila insistiu no pedido e recebeu nova resposta: "Cuidacio com lobisomem". Não ciosistiu e acabou conseguindo
uma prorrogação de seis meses. Antes mesmo de defender
o mestrado, a pescjuisadora já
está pensando no doutoramento. Ela pretende agora
trocar a companhia dos lobisomens pelos espíritos cio padires e escravos que assombram o povoado de Cananéia,
no Litoral Sul,

u: "Os Lo se.'me •ú H pessoas desajuslade ."

Lobisomem: roubando galinha

