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RESUMO: 
Uma das questões tratadas em academias, fóruns de discussão e outros espaços de dialogo 
refere-se a adoção do sistemismo como caminho teórico e metodológico de  analise dos 
fenômenos seja nas ciencias humanas, seja nas ciencias exatas e da natureza. O que, 
frequentemente, acarreta certo desconforto, em geral,  entre os seguidores da visão sistêmica e 
os, aparentemente, ferrenhos seguidores do positivismo, tanto na vertente marxista quanto na 
capitalista. Assim, em virtude de se ter trabalhado com projetos de iniciação cientifica, ao 
longo dos últimos três anos, contribuindo na formação de futuros pesquisadores com olhar 
sistêmico e, também, de estar com certa frequência participando de discussões acadêmicas 
sobre essa temática, que não deixa se ser dicotômica, optou-se por se estabelecer uma parceria 
com um profissional da área econômica, professor universitário e com formação critico 
moderada para elencar e discernir sobre a pertinência de se poder pensar numa outra vertente 
que possibilite utilizar-se o que ha de bom e produtivo em quaisquer correntes evitando-se 
assim, radicalismos que não contribuem, significativamente, para o avanço tanto de ações, 
quanto de ideias. Dessa forma, o trabalho que se apresenta tem cunho, predominantemente 
teórico com base na literatura consultada e realizado a quatro mãos. Salientando-se que, como 
citado no  inicio do texto, essas discussões permeiam os trabalhos de iniciação cientifica 
subsidiando uma  retomada, mesmo que pontual, na geografia coadunando-se com 
perspectivas ambientais, sociais e econômicas com forte conotação interdisciplinar e 
complexa. Os resultados obtidos com as leituras, discussões, observações em geral conduzem 
a um posicionamento particular e, ao mesmo tempo, coletivo entre adeptos do sistemismo, 
enquanto que, também, alcançam a esfera do  desenvolvimento dos projetos de iniciação 
cientifica indicando que há uma nítida tendência desses estudantes no futuro adotarem a visão 
sistêmica de forma mais confiante em si mesmos frente as adversidades e posicionamentos 
contrários. Na geografia encontra-se, naturalmente, a oportunidade de se trabalhar o 
sistemismo pela própria essência de sua formação e de seus princípios sendo, portanto, 
relevante contribuições que conduzam a se encontrar uma terceira via de pensar e agir. 
Homem e natureza fundem-se numa mesma perspectiva. 
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ABSTRACT: 
 
One of the issues addressed in gyms, discussion forums and other dialogue spaces refers to 
the adoption of systemism as theoretical and methodological way analysis of phenomena is in 
the human sciences, is in the exact sciences and nature. What often causes discomfort, in 
general, among the followers of systemic vision and apparently staunch followers of 
positivism, both in Marxist perspective as in capitalist. Thus, by virtue of having worked with 
scientific initiation projects over the last three years, contributing to the training of future 
researchers with systemic perspective and also to be with some frequency participating in 
academic discussions on this theme, which leaves to be a dichotomy, it was decided to 
establish a partnership with a professional in the economic area, university professor and 
moderate critical training to outline and discern the relevance of being able to think in a 
different light that allows to use it to good and productive in any current thus avoiding, 
radicalism that do not contribute significantly to the advancement of both actions, as ideas. 
Thus, the work presented here is nature, predominantly theoretical basis in the literature and 
performed by four hands. Which stated that, as mentioned in the text of the beginning, these 
discussions permeate the scientific initiation works subsidizing a return, even occasionally, 
geography up Consistent with environmental, social and economic perspectives with strong 
interdisciplinary and complex overtones. The results of the readings, discussions, in general 
observations lead to a particular position, and while the collective systemism between the 
fans, while also reaching the sphere of the development of scientific projects indicating that 
there is a clear tendency these students in the future adopt a systemic view more confident in 
themselves facing adversity and contrary positions. Geography is, of course, the opportunity 
to work with the systemism the very essence of its formation and its principles are therefore 
relevant  contributions  that  lead to  find a  third way  of thinking and  acting. Man and nature  
merge into a single perspective. 
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RESUMEN: 
 

Uno de los temas abordados en los gimnasios, foros de discusión y otros espacios de diálogo 
se refiere a la adopción de sistemismo como el análisis teórico y metodológico forma de 
fenómenos es en las ciencias humanas, es en las ciencias exactas y la naturaleza. Lo que a 
menudo causa malestar, en general, entre los seguidores de la visión sistémica y seguidores 
aparentemente incondicionales del positivismo, tanto en perspectiva marxista como en la 
capitalista. Por lo tanto, en virtud de haber trabajado con proyectos de iniciación científica en 



los últimos tres años, contribuyendo a la formación de futuros investigadores con perspectiva 
sistémica y también para estar con alguna frecuencia la participación en las discusiones 
académicas sobre este tema, que las hojas ser una dicotomía, se decidió establecer una 
asociación con un profesional en el área económica, profesor universitario y formación crítica 
moderada a delinear y discernir la relevancia de ser capaz de pensar de una manera diferente 
que permite utilizarlo para bien, ja y productivo en cualquier corriente evitando así, el 
radicalismo que no contribuyen significativamente al avance de ambas acciones, como ideas. 
Así, el trabajo que aquí se presenta es la naturaleza, predominantemente base teórica en la 
literatura y realizado a cuatro manos. Que establecía que, como se menciona en el texto del 
principio, estas discusiones impregnan la iniciación científica obras subvencionar un retorno, 
aunque de vez en cuando, la geografía hasta consonancia con las perspectivas ambientales, 
sociales y económicas con fuertes connotaciones interdisciplinarios y complejas. Los 
resultados de las lecturas, discusiones, en las observaciones generales conducen a una 
posición particular, y mientras el sistemismo colectiva entre los fans, mientras que también 
llegar a la esfera del desarrollo de proyectos científicos que indica que hay una tendencia clara 
estos estudiantes en el futuro adoptar una visión sistémica más confianza en sí mismos frente 
a la adversidad y posiciones contrarias. Geografía es, por supuesto, la oportunidad de trabajar 
con el sistemismo la esencia misma de su formación y sus principios son, por tanto, las 
contribuciones pertinentes que conduzcan a encontrar una tercera forma de pensar y de actuar. 
El hombre y la naturaleza se funden en una sola perspectiva. 
 
PALABRAS CLAVE: Sistemismo. El positivismo. Metodología. Posiciones filosóficas. 
 
 
1 Um Breve Olhar sobre o Que é Sistemismo 

 
Como bem coloca Bertalanffy (2009, p. 21), já na introdução de seu livro sobre a teoria dos 
sistemas, os sistemas encontram-se em toda parte, de diversas formas e são tratados desde o 
campo da ciência mais exigente em termos de tratamento cientifico, quanto por outros que 
realçam mais  o subjetivismo que o objetivismo.  
Por outro lado, para tentar-se explicitar o que é sistemismo toma-se Vasconcellos (2002, 
p.147) que faz a seguinte afirmação sob o ponto de vista da reflexão: “pensar sistemicamente 
é pensar a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade”. Logo, fica claro que uma 
abordagem sistêmica de determinado fenômeno embute a dimensão complexidade, 
entendendo-se complexidade sob a concepção moriniana.  
A complexidade por si só se reveste de incerteza o que exige um olhar permeado de 
subjetivismos, mas ao mesmo tempo rico quanto a conhecimento diverso e, também, 
consistente, promulgando assim um realce das tessituras presentes em determinados casos. 
Embora saiba-se que o todo reflete as partes e a partir das partes se pode ter uma ideia do 
todo, muitos acreditam ser inconsistente com o sistemismo a adoção da analise por considerar 
ser esse procedimento típico do modo de pensar reducionista. Porém com base, 
principalmente, em Branco (1989, p. 57) coloca-se que “a abordagem sistêmica – quer no 
terreno puramente conceitual, filosófico, quer no material – não pode rejeitar o processo 
analítico como ferramenta de trabalho que permita reconhecer a identidade e as propriedades 
de cada um de seus elementos em particular”.  
Assim coaduna-se com a autora Vasconcellos (2002, p.148), já citada, quando a mesma 
afirma que “um cientista ou um profissional é sistêmico ou é novo-paradigmático, quando 
vive – vê o mundo e atua nele – as implicações de ter assumido para si esses pressupostos”. 
Nesse ponto faz-se uma interseção com a ideia de topofilia trabalhada por Y fu Tuan em obra 
de mesmo nome (TUAN, 2012, p.135 - 136), no qual “a palavra ‘topofilia’ é um neologismo, 
útil quando pode ser definida em sentido amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres 
humanos com o meio ambiente material” e, no caso especifico dos projetos de iniciação 



cientifica conduzidos em articulação com um projeto de cunho humanista, utiliza-se esse 
conceito na seleção dos bolsistas também com o intuito de, ao longo dos trabalhos de leitura e 
pesquisa, envolver a noção de apoderamento de ideias e conhecimentos adequando-se, na 
medida do possível, com o empoderamento desses sujeitos sob o ponto de vista ideológico da 
transformação do lugar. Ou seja, cada um desses alunos trabalha o seu lugar, despertando em 
si sua subjetividade afetiva associada ao conhecimento inerente das atitudes e ações da 
sociedade que o envolve cotidianamente. 
Dessa forma, a transformação positiva que se espera para a sociedade é fomentada nao com a 
força ou a ignorância, mas com aquisição de conhecimento e o despertar do amor latente pelo 
lugar de cada um e sem o imediatismo contido no primeiro modo. Pode-se, então, trazer à 
tona Atlan (1992, p. 238) quando realiza suas reflexões obre a organização viva de imagens 
físicas e sua representação do ponto de vista da ciência :  
Assim, a organização viva se afigura como um estado intermediário entre a estabilidade, a 
persistência imutável do mineral e, de outro lado, a fugacidade, a imprevisibilidade e a 
renovação da fumaça. De um lado, o solido, do outro, o gás; e no meio se encontra o plano 
fugaz do turbilhão liquido. 
 Portanto, sob essa concepção de vida ao mesmo tempo filosófica e metodológica de 
proceder expande-se vertentes, embora de caráter locais, com o proposito de fortalecimento 
indenitário sem prejuízo das outras formas de abordagem da mesma realidade. Acredita-se 
que o componente ético entre profissionais envolvidos ou não na questão, tanto na pesquisa 
quanto na extensão, contribua para a não interferência negativa nas ações deliberativas junto 
aos sujeitos envolvidos diretamente nos trabalhos em execução. 
 
1.1 Sistemismo como Opção Teórico-Metodológica  
 
 Tendo-se claro a necessidade de se trabalhar homem e natureza em contexto, numa 
relação indissociável e permanente abre-se muitas possibilidades de segmentações de 
abordagem teórico-metodológicas. No entanto, devido a forte proliferação da opção marxista 
de tratar assuntos relacionados a sociedade, principalmente a partir dos anos 1960, vinculou-
se nos centros acadêmicos e nestes inclui-se os de geografia, redutos de reprodução tanto de 
professores, quanto pesquisadores e técnicos com essa visão, e também com a forma simplista 
reducionista onde a busca da causa e efeito, praticamente com o objetivo claro de crer ou nao 
crer se tornou a essência do proceder cientifico.  
 A abertura, ou melhor, dizendo, a reabertura para pensar e agir diferente se deu de 
forma tênue e, assim mesmo, em alguns poucos centros universitários e intelectuais quase que 
concomitante com a adoção do pensar marxista. Neste ponto sobressaem-se alguns teóricos 
como  Ludwig von Bertalanffy nos idos dos anos 1960 relacionando o sistemismo por um 
lado com o organicismo e, por outro, com o mecanicismo oportunizando assim, a colocação 
de vários outros adeptos dessa forma de pensar e fazer ciência. Outro nome de significância 
impar e o Edgar Morin que, em sua própria construção intelectual teve momentos ora mais 
ligados ao marxismo autentico, ora voltado a concepção metafisica, mas desaguando numa 
leveza de raciocínio que o consagrou denominado “pensar complexo”. 
 Talvez, esse seja um dos mais expressivos contributos de mudança de pensamento 
como ele mesmo, E. Morin, afirma, ou seja, através das pequenas ações, o que inclui valores, 
se pode pensar em reformular o pensamento desde o mais básico e complexo sistema que e o 
educacional para, enfim, galgar cada vez mais sistemas complexos da sociedade e da 
natureza. 
 Nessa esteira de nomes ilustres para o sistemismo e, por que não dizer para a 
complexidade também, surge Capra em década posterior, colocando de forma quase lúdica 
essas concepções do ser, do ambiente, das interligações e da necessidade de se proceder 
diferente daquele cartesianismo incrustado em tudo da vida, inclusive e mais seriamente no  
fazer cientifico. A partir dai houve, de forma mais clara e visível, muitas adesões, mas 



também conjecturas tanto que seus escritos permeiam quase sempre os trabalhos que adotam a 
teoria complexa associada à abordagem sistêmica como caminho metodológico. 
 E, talvez, aqui resida uma questão das mais indigestas para o pesquisador que se 
arvora por esta rota, pois a mente cunhada no reducionismo se mostra tão enrijecida que, 
aparentemente, se esquiva em emblemas marxistas, principalmente, para encontrar elementos 
contra argumentativos e depreciativos ao mesmo tempo. 
 Nesse contexto, então, entende-se que deve haver mais leituras por parte desses, bem 
como que se procure contribuir nas formações universitárias melhores cabeças que possam 
refletir com a característica da espiralidade e não da linearidade. A simplificação, a 
fragmentação nunca perdera sua importância e necessidade, mas em termos de sociedade, o 
que implica a natureza, não se adequa bem essa relação causa e efeito como ate então tem 
acontecido, com poucas exceções. 
 Assim sendo, além da chamada do Y Fu Tuan com suas obras que ressaltam a afeição 
pelo lugar, o lugar enquanto categoria de analise que reverbera quase diretamente na 
paisagem recheadas de subjetivismos, nos quais os valores pessoais e, ao mesmo tempo, 
coletivos são elementos fundamentais para esse posicionamento que poder denominado de 
terceira via para transformar a sociedade, uma vez que nada e tão solido e duro quanto o 
cristal e nem tão fluido e fugaz quanto a fumaça, logo através do apoderamento de 
conhecimento juntamente com o empoderamento dos sujeitos em relação ao seu lugar 
acredita-se que se pode, sim, transformar a sociedade para melhor mesmo que localmente. 

Muitos outros autores importantes poderiam ser alçados nesse texto, mas para 
ilustração da comunicação pretendida nesse trabalho, os aqui elencados foram suficientes para 
se ter uma ideia da importância de se trabalhar de forma sistêmica mesmo que lado a  lado 
com o marxismo ou com as demais formas apresentadas no âmbito capitalista de fazer 
ciência. 
 
1.2 Colocações Finais sobre a Abordagem Sistêmica em Forma Ligeiramente Modificada 
 
 Ao optar-se pela realização desta abordagem teve-se, em primeiro plano, a intensão de 
dissolver eventuais querelas (disse-me-disse) sobre ser ou não ser o modelo marxista passível 
de analise no enfoque sistêmico convencional, aquele na forma de um sistema constituído de 
dois polos, um socialista e outro capitalista, em termos conceituais opostos, sem que com essa 
incursão se tivesse em mente afrontar a percepção sistêmica atualmente em curso – 
percepção, inclusive, objeto do que se expõe na segunda parte deste artigo. 
 Para começar-se a argumentação ate certo ponto especulativa, desta última parte, 
recorreu-se intuitiva e aritmeticamente ao fato de que, para ser sistêmico parte-se do principio 
que necessita haver pelo menos, dois componentes, podendo no caso de dois ser denominado 
bipolar e ultrapassado esse numero chamar-se multipolar, caracterizando-se ambas 
compartimentações não só pelo numero de componentes mas, principalmente, pela essência 
pragmático-conceitual de cada um desses, expressão ampliada de suas respectivas natureza e 
grandeza.  Sob tais delimitações configurativas iniciais poder-se-á (ia) eleger, como primeiro 
momento da iniciativa empreendida, uma composição bipolar de índole marxista-capitalista 
estrita e na sequencia outra multipolar ou multissegmentada de alcance mais atual e 
fortemente capitalista, com base na qual se chega/chegaria, conforme informado acima, ao 
enfoque teórico-estrutural antecedente a esta segunda parte.  Esclarecendo-se de forma mais 
imediata esse posicionamento, ambas as construções poderiam ser ditas ainda de estrutura 
multissetorial do tipo econômico, social, ambiental, entre outros, modo comum na atualidade. 
O primeiro polo da construção bipolar, nos termos acima encaminhados, seria movido por 
argumentos de natureza dialética e politico-ideológica excludente, mantida pela forca; 
enquanto que o segundo seria de natureza relativamente mais amena, harmoniosa, de 
encadeamento logico entre as partes e evolução espontânea, permeada de sutilezas complexas 



- bem a gosto do modo liberal conservador, onde as posições poderiam ser ditas convergentes 
e ate mesmo divergentes em sentido lato, mas nunca antagônicas em sentido estrito.  
 Esse ponto de vista expositivo antecipa, pelo menos, dois esclarecimentos 
interrelacionados: um de que a estruturação sistêmico - liberal, como acontecimento histórico, 
ressuscita algo no passado atribuído ao próprio Marx, ao se referir ao modelo sequencial do 
ramo socialista por esse chamado de utópico, enquanto ação politica, por não ser capaz de 
causar transformações profundas na sociedade - ressuscitamento de uma utopia  isso se 
comparado com o que ocorreu com  o modelo socialista real desse - e   outro recorrente,  esse 
agora de   significado mais altivo  do  ponto  de  vista  teórico-estrutural, de que o sistema 
bipolar teria se metamorfoseado em unipolar ou simplesmente multissetorial, conforme posto 
nas colocações anteriores – quando a metamorfose, em tese, ressalte-se, poderia ter ocorrido 
também para o lado socialista, certamente nesse de forma  nada espontânea –  de  modo  que,  
além  de  se  resgatar  o registro histórico de ambos os momentos, o exposto dá algum folego 
para se poder preliminarmente afirmar que a analise sistêmica poderia  sim ser aplicada a 
ambas situações descritas, respeitada, evidentemente, a individualidade de cada uma delas, 
sendo que a forma  socialista requereria, além de motivação sistêmica do pesquisador, da 
inclusão de defasagem temporal a analise – ponderando-se ainda por conta que, mesmo em se 
tratando de algo na condição de resíduo/reminiscência histórica, a abordagem de quaisquer 
tema sempre traz algo de enriquecedor. 

A questão da abordagem sistêmica atual não ter interesse suficiente pelo modelo 
marxista pode ate fazer algum sentido, considerando-se, entre as possíveis razoes, que o 
sistemismo não constitui preocupação teórica explicita de Karl Marx, entretanto, quanto a sua 
proposta não ser passível desse tipo de analise, a estória pode ser dita outra. Um exame 
cuidadoso da interpretação marxista revela que a mesma refere-se a um sistema real 
estratificado, mesmo quando o estrato seja ainda um tanto embrionário como é o caso da 
indústria, na dimensão econômica, à época – além de agricultura, trocas, talvez questões 
ambientais – dependendo a analise, portanto, mais do corte agregado que interesse ao 
pesquisador.  Mesmo admitindo-se que a realidade viesse conter uma tecido social sem 
segmentos, ao lado de outras dimensões, tal condição não induz a que se possa/pudesse, sem 
argumentos suficientes, simplesmente excluir a analise. O que se apresentaria como mais 
imediato, nessa situação, seria ter a categoria social como diferenciada, homogênea, de 
comportamento equitativo direcionado para um todo social equilibrando-se dai com as demais 
partes. Em momento algum a analise de Marx subentende uma realidade sem segmentos e, 
portanto, potencialmente contrario ao sistemismo - mas o que claramente propõe é ter-se, ao 
final de um processo de maior prazo, uma dimensão social única e tal acontecimento, 
certamente, poderia levar a uma situação analítica global diferenciada, mas nunca não 
segmentada. Por fim entende-se  que Marx (1818-1883) não desdizeria Smith (1723-1790) 
quanto as vantagens da divisão organizacional do trabalho, em si, mas, com certeza, o que 
dele jamais se poderia esperar é que abriria mão de suas convicções no sentido de favorecer a 
existência de mais-valia, nas relações sociais.   
 Retomando-se um pouco mais a argumentação sistêmica bipolar, ou por ultimo 
multissetorial, arquitetadas a partir da construção teórica de Karl Marx, conforme posicionado 
acima, onde se recorreu inicialmente a uma dimensão capitalista contraposta a outra de índole 
socialista-marxista, cuja natureza politico-ideológica de ambas repousaria em bases 
diametralmente opostas, antagônicas irreconciliáveis, a primeira real pré e pós e a segunda ate 
certo ponto presumida, em que pese sua implantação parcial no mínimo dolorosa tempos 
atrás. Mantida a parte posições ideológicas, é possível arguir-se dai que talvez esteja na baixa 
efetividade, dos dias atuais, a recusa de alguns em considerar a estrutura marxista de interesse 
para a análise sistêmica, nos moldes acima colocados; desde já porem considera-se oportuno 
argumentar contra tal entendimento, por considerar-se o mesmo não suficientemente potente 
para justificar a recusa, devido, entre outras razoes, a presença epistemológica dessa estrutura 



e seu equacionamento analítico enquanto macrossistema bipolar, e por ultimo multissetorial, 
mesmo admitindo-se sua condição de reminiscência histórica. 
              Avançando-se um pouco mais nessa prospecção sócio - politica lembra-se que, como 
é de conhecimento publico, existe no pensamento marxista um modo de produção capitalista 
que comprime a força de trabalho ativa, extraindo dessa máxima mais-valia; contrapondo ao 
mesmo uma alternativa socialista, a ser implantada, com eliminação da propriedade privada 
de meios de produção – eliminação mediante luta armada, entendida por Marx como o único 
modo efetivo de desalojar, definitivamente, formas sociais desiguais sedimentadas através de 
séculos - de modo que ao final do processo de implantação dessa nova era sócio - politica, a 
parte do produto excedente, antes expropriada pelos detentores do capital, estaria agora sendo 
automática e inteiramente restituída a seus reais criadores, no ambito de uma sociedade de 
classe única ou sem classes.  Hoje em dia, entretanto, o que se pode afirmar, cômoda e 
seguramente, transcorrido o tempo e modificações conceituais abruptas sobre a 
posse/legitimidade da posse de tal excedente, é que a revolução socialista real, tanto em foco 
como concomitante e principalmente em escala, e um acontecimento regressivo; e assim 
sendo traz consigo, pelo menos filosoficamente, tanto perda na universalização dos direitos 
gerais dos indivíduos (a cada um de acordo com sua capacidade, a cada um de acordo com 
suas necessidades) quanto perda na contenção de outras formas de desvirtuamento social, por 
exemplo, perda no enxugamento da corrupção institucional semiaberta que prospera na gestão 
da coisa publica ou mediante  deterioração das pessoas associada a produção, comercio e 
consumo de drogas. 
           Os motivos dessa regressão, vale ressaltar, não devem ser total ou mesmo 
majoritariamente creditados a K. Marx, o qual, apesar das atribulações decorrentes da 
incomoda combinação perseguições/deslocamentos espaciais forcados (fuga, inclusive 
envolvendo toda família)/ concessões especiais (asilo politico em outros países), sempre 
acreditou e se dedicou inteiramente em vida ativa a seu projeto socialista;  mas sim a que, 
apesar de seus atributos como pensador-autor bem  como articulador-doutrinador impar, há de 
se admitir que existem limitações processuais intrínsecas a mente humana quando se trata do 
ato de prever com precisão, em  particular no que se refere a transpor a fronteira aberta que 
leva ao futuro, reforçadas ademais pelo lado antropológico-cultural diversificado de inúmeras  
nuance/heterogeneidade igualmente embutidas na mente/ação das pessoas, tornando 
impossível obter-se unanimidade  sustentável em larga escala/longo prazo, notadamente em 
questões de natureza sócio-politica. Como outro grande redutor há de se acrescentar que, 
relativamente não houve/não há, tanto nas gerações à época como nas posteriores, em parte 
devido a um contexto politico menos favorável, tantos pensadores e articuladores-gestores 
como Rousseau, Marx, Trotsky, Lenin e alguns outros, quantos seriam necessários para levar 
adiante a aposta socialista; e ainda, principalmente, que os contra, em sentido amplo tempo-
espaço, equiparáveis ou não aos da época, sempre estiveram a postos, de modo que veio a se 
tornar fato algo não previsto e, muito menos, aceitável por Marx, qual seja: “o fato de que seu 
modelo socialista se tornaria, de certa forma, como o dito por esse de seus contemporâneos 
socialistas menores, também utópico”, devido concretamente a insuficiência de pro - 
condicoes reais efetivas - o que implica, cabe afirmar, na reedição de um dito popular bastante 
utilizado no Nordeste do Brasil, qual seja, “o de que o feitiço teria se voltado contra o 
feiticeiro”. 
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